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Da leitura urbana de Vilar Formoso, constatamos que esta é o resultado de vários tempos e 

premissas que levaram à existência de vários centros e logo a uma estrutura urbana algo 

dispersa. 

 

O primeiro centro e o mais antigo, denominado o Povo, tem uma estrutura orgânica resultante 

de uma adaptação à topografia e terá crescido à volta da Igreja de São João Baptista, do Séc. 

XIV. A Rua Direita, mais ou menos de nível, o adro da Igreja, as ruas que ligam à Ribeira de 

Tourões e as que desembocam na Capela de Nossa Senhora da Paz, que se considera a mais 

antiga e de devoção primeira em Vilar Formoso – talvez do Sec. XIII, constituem o núcleo 

principal do Povo. Para além destes edifícios notáveis religiosos, importa, ainda, referir a Capela 

de Santo Cristo, vizinha da Capela N.S. da Paz que, segundo os dados obtidos, demarcava o fim 

de uma propriedade da Ordem de Cister, com sede no Convento de Nossa Senhora de Aguiar, 

no Concelho de Castelo Rodrigo. 

 

Nas ruas do Povo é ainda possível ver exemplos interessantes de arquitectura civil tradicional, 

em granito, mais ou menos erudita, que importa restaurar e valorizar.  

A principal questão que se levanta quando percorrermos o Povo é que, para além da necessária 

e desejável requalificação física, há uma necessidade urgente de uma requalificação social, 

derivada da falta de pessoas e de vida (ver por favor Nota Final 2). 

 

O segundo centro de Vilar Formoso teve a sua razão de ser na construção do caminho-de-ferro e 

na fronteira. Vilar Formoso, desde o final do séc. XIX, constitui-se como a principal fronteira 

terrestre e ferroviária de Portugal. A linha da Beira Alta (1882) e o Sud-Express (1887) levam à 

criação de um novo núcleo em Vilar Formoso, centrado no Largo da Estação, que concentrava a 

actividade principal ligada à fronteira: A Estação de Caminho-de-ferro, a Alfândega para os que 

vinham de carro ou de comboio, a Polícia de Fronteira, o Posto de Turismo (1939), para além 

dos câmbios e de outros comércios. De ambos os lados da linha férrea, desenvolve-se um novo 

núcleo urbano que vai alojar as pessoas ligadas a esta actividade. A linha férrea foi e é uma 

barreira física entre estes dois lados. Uma passagem inferior, em mau estado de conservação, 
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faz a ligação física pedonal entre os dois lados. Minorar esta separação entre estes dois lados da 

linha é também uma preocupação a ter em conta. 

 

O aumento da circulação rodoviária implicou, nos anos 60, a inauguração de uma nova 

infraestrutura edificada para a fronteira portuguesa e espanhola, perdendo assim, o Largo da 

Estação, os serviços ligados à fronteira terrestre e rodoviária. O Edifício da Alfândega foi 

progressivamente abandonado estando em muito mau estado de conservação e necessitando 

de intervenção/reabilitação urgente. 

Assim, o resultado desta mudança foi uma nova centralidade ou extensão de uma centralidade 

que Vilar Formoso ganhou. 

 

Neste momento, com a nova ligação rodoviária prevista entre a A25 e a A62, vai haver um 

desvio de trânsito que poderá acarretar mais um problema para a economia local, que já teve 

um revés muito importante com a abolição das fronteiras (1997). Vilar Formoso tinha uma 

economia baseada na fronteira e, nos passantes que dormiam, comiam e compravam. 

 

Com uma população actual de 2 219 habitantes, Vilar Formoso tem vindo a assistir a uma 

progressiva diminuição populacional, havendo que inverter esta situação. Para tal há que criar 

em Vilar Formoso e no concelho de Almeida, razões para a visita e estadia e ainda, actividades 

que gerem empregos e que levem à instalação de pessoas e, logo, ao aumento da população 

efectiva e visitante.  

 

Vilar Formoso e o concelho de Almeida têm de valorizar e divulgar o que têm, tirando partido do 

Turismo e ao mesmo tempo reinventar-se com novas oportunidades, resultantes da sua 

situação de fronteira e da sua identidade. 

 

A análise sintética da estrutura urbana de Vilar Formoso vem revelar, de uma forma mais 

consciente o que é uma constatação - uma vila com necessidade de fazer/refazer ligações entre 

os vários centros que fomentem percursos, criando eixos/núcleos claros, com valências que 
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atraiam as pessoas, que colmatem as necessidades da população existente e criem suficiente 

capacidade de atracção, de forma a induzir os visitantes a uma estadia mais prolongada.  

 

Assim, propomos desenvolver os seguintes pontos: 

 

• Largo da Estação /Largo Manuel Fernandes Monteiro – continuar e concluir a requalificação do 

Largo da Estação – a existência de dois edifícios que são actualmente os dois mais visitados em 

Vilar Formoso: o Museu/Centro de Interpretação Vilar Formoso Fronteira da Paz – Memorial aos 

Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes, inaugurado há quase dois anos – em 27 de 

Agosto de 2017 (no primeiro ano teve cerca de 8 700 visitantes e, no segundo ano, tem vindo a 

registar um aumento de visitantes em cerca de 5%. Destes visitantes cerca de 60% são 

portugueses e os restantes são estrangeiros – destes estrangeiros 20% a 30 % são espanhóis e 

os restantes de outras nacionalidades, com predominância para a Europa Ocidental, Israel e 

USA. Outro público alvo importante são as visitas em grupo, de escolas) e o Edifício da Estação 

(com uns painéis de azulejo muito interessantes, mas também a necessitar de alguma atenção 

por parte da IP Património – o edifício apresenta elementos dissonantes e outros a precisar de 

manutenção), criam um interesse que deve ser completado com a reabilitação do outro edifício 

emblemático - a antiga Alfândega que será reabilitado em breve, (previsão para 2020 – obra a 

cargo do MAI), para aí instalar o comando da GNR. O espaço público – o Largo vai também ser 

alvo de requalificação por iniciativa do Município de Almeida, no âmbito do projecto de 

requalificação da Zona Comercial de Vilar Formoso. Este conjunto de obras é fundamental para 

dar a dignidade e harmonia ao Largo da Estação e sua envolvente de forma a fomentar uma 

visita e um estar. 

 

• Av. dos Combatentes da Guerra Colonial / Estruturante da Paz – De acordo com a informação 

recolhida junto dos habitantes de Vilar Formoso, esta Avenida é normalmente denominada de 

Via Estruturante. O novo nome proposto – Estruturante da Paz - surge, então, de acrescentar à 

denominação já enraizada, a ideia de Paz, que tem a sua primeira razão de ser no facto de esta 

avenida ligar dois edifícios ligados à Paz: a Capela Nª Sª da Paz que, como já referimos, é a mais 
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antiga devoção de Vilar Formoso e o novo Museu que, em boa hora, se chamou Vilar Formoso – 

Fronteira da Paz. 

Assim, propomos que esta Avenida que faz a ligação entre o Largo da Estação, o Largo da 

Ribeira Velha – também conhecido como Recinto de Festas e o Povo e, por último, a Capela de 

N. Sr.ª da Paz, seja requalificada. Esta Avenida deverá propiciar um percurso pedonal agradável 

para quem vive ou visita Vilar Formoso. Do Largo da Estação à Ribeira temos um percurso com 

cerca de 600 m (cerca de 10 minutos a pé) e até á Capela de Nª Sª da Paz são cerca de 1 000m 

(cerca de 20 minutos de marcha, considerando a subida). 

 

Para além do que já está contemplado no Projeto de Requalificação da Zona Comercial de Vilar 

Formoso, que corresponde a uma nova pavimentação do primeiro quarteirão da Avenida, 

propomos que essa requalificação seja extensível ao longo da mesma, de forma a possibilitar um 

percurso pedonal não só seguro, mas também agradável ao andar. A compatibilizar com as 

árvores existentes e/ou eventualmente novas, a plantar, devido ao verão quente onde a sombra 

é fundamental para tornar o passeio possível e desejável. A verificar e requalificar, se 

necessário, a iluminação nocturna, de forma a assegurar a sensação de segurança. 

Para além da avenida propriamente dita (o espaço canal) propomos que, ao longo da avenida, 

se organizem e se criem novas actividades e pontos de interesse, assim fomentando um 

percorrer para descobrir. 

 

De acordo com as directivas recebidas, em reuniões com o Município e, tendo em conta as 

intervenções já previstas a curto/médio prazo, estabelecemos um faseamento para as acções 

propostas neste Plano. 

 

A Fase A do Plano diz respeito à intervenção no Quarteirão Maribel (a C.M. de Almeida 

adquiriu, em 2018, a Casa Maribel, na Rua do Comércio, com um terreno com cerca de 8 000 

m2). 

As intervenções contíguas, já previstas e acima referidas, justificam a opção de intervir, o mais 

breve possível, nesta área, de forma a realmente criar um Novo Pólo que atraia mais visitantes a 
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Vilar Formoso, adicionando valências às já existentes: a Estação de Caminhos-de-ferro, o 

Memorial Vilar Formoso Fronteira da Paz e a Rua do Comércio. 

 

Reabilitação da Casa Maribel – Musicæ Center – Centro Cultural – Propomos que a Casa 

Maribel, com a reabilitação dos edifícios que a compõem, o terreno que lhe está adstrito, a 

construção de um novo edifício, e ainda, adicionando ao conjunto, uns terrenos contíguos, se 

crie em Vilar Formoso, um Centro Cultural que agregue várias actividades e valências com o 

objectivo de criar um ponto de encontro para a comunidade local, que potencie os valores 

culturais endógenos, e assim, igualmente atraia pessoas de outros ambientes culturais 

(nacionais e/ou internacionais) que aí vão interagir, propiciando trocas e eventos interculturais. 

 

Propomos que este Centro Cultural se denomine: Casa Maribel – Musicæ Center. 

 

Este Centro Cultural será composto por 5 pólos e criará uma interligação nova com a Rua do 

Comércio, o Largo da Estação e o início da Estruturante da Paz. 

 

Pólo 1 – Casa Maribel (propriamente dita) que será, no sentido literal e amplo do termo o 

primeiro pólo, com diversas valências culturais e sociais, ligadas predominantemente, mas não 

exclusivamente, à música e também a outros valores identitários de Vilar Formoso. Incluímos 

também uma residência artística. 

 

Genericamente, propomos que o espaço do piso 0, que tem uma ligação autónoma e directa ao 

exterior e à Rua do Comércio, tenha uma utilização polivalente e pública.  

 

Numa primeira fase, se não se poder ainda concretizar o novo edifício proposto (o denominado 

Pólo 3), as actividades propostas serão: 

 

• Café com música (sempre que possível) e com uma esplanada que se prolonga para o exterior, 

virada a Sul, integrada num espaço verde de utilização pública. 
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• Sala Polivalente 1 (a de menor dimensão) para utilizações como: Serviço Educativo/ Espaço 

Infantil/ Atelier de Pintura. 

• Sala Polivalente 2 (a de maior dimensão) para utilizações como: Conferências/ Workshops/ 

Exposições / Aulas para a Universidade Sénior/ Sessões de Cinema. 

• Bloco de Instalações Sanitárias + Copa de apoio ao Café e às Salas Polivalentes. 

 

Idealmente, o Serviço Educativo, que irá complementar as actividades do Memorial Vilar 

Formoso Fronteira da Paz e, eventualmente, outros pólos museológicos que vierem a ser 

criados, deveria ter um espaço mais amplo – este será assegurado logo que o edifício novo – o 

denominado Pólo 3 se concretize. Nesse caso, esta Sala Polivalente 1 poderá passar a ser usada 

para as outras actividades, tanto para a Universidade Sénior, como para Reuniões ou Exposições 

Temporárias. 

 

Nos pisos superiores (Pisos 1 e 2), com acesso autónomo, pelo exterior, pelas duas escadas 

existentes, propomos a instalação, no Piso 1, de um Centro de Documentação com várias 

valências e explicitar a seguir. A estudar, em fase de projecto, a instalação de um meio mecânico 

para acesso, ao Piso 1, a pessoas com mobilidade reduzida. 

 

No Piso 2, propomos a criação de um Apartamento para as residências artísticas e espaços de 

Arrumos. 

  

Tendo em conta o valor identitário, em Vilar Formoso, da Casa Maribel, é nossa intenção, 

embora esta esteja em sofrível estado de conservação, reabilitá-la com o mínimo de alterações 

de forma a restaurar a imagem inicial. Acresce que, devido ao tipo de construção em estrutura 

maciça, as alterações a introduzir na divisão espacial têm de ser muito bem estudadas. Assim, 

tanto no Piso Térreo (Piso 0), como nos outros dois pisos, propomos aproveitar ao máximo a 

estrutura pré-existente da Casa Maribel e fazer, apenas, as adaptações necessárias e suficientes 

para as novas funções, em conjunto, com algumas intervenções qualificadoras contemporâneas. 
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Assim, no Piso 1, teremos:  

 

• O Centro de Documentação que terá vários espaços: uma Sala de Consulta Local (para 

documentos e livros), uma Sala de Arquivo e Biblioteca e um Espaço Multimédia, para consulta 

digital.  

Este Centro de Documentação deverá ter as condições necessárias e suficientes para 

correctamente arquivar e possibilitar a consulta de documentos e bibliografia especialmente 

dedicados aos temas específicos da identidade e história de Vilar Formoso – Refugiados e a II 

Guerra Mundial; Contrabando; Fronteira; Caminhos-de-ferro / Linha da Beira Alta…/Emigração 

etc. 

 

Nota: Seria desejável criar, neste Centro de Documentação, um serviço de recolha de 

testemunhos na primeira pessoa e de digitalização e/ou arquivo de originais (caso os 

proprietários os queiram doar ao Município de Almeida) para concentrar, neste centro, o 

máximo de informação sobre os temas referidos. Alguns testemunhos, considerando as idades 

das pessoas que presenciaram os acontecimentos, tem caracter urgente. 

 

Para além desta parte do Centro de Documentação mais formal, propomos aproveitar uma das 

Salas da Casa Maribel (com lareira) e a correspondente varanda fechada, virada a sul, para criar 

espaços de leitura e de um estar mais informal e convidativo para o convívio. Será um ponto de 

encontro que se pretende inter-geracional. 

 

Na outra Sala contígua (antiga Casa de Jantar com lareira) propomos a criação de uma Sala com 

uma função dupla – Sala de Reuniões e Sala de Jantar (eventual) – com uma capacidade para 

cerca de 10/12 pessoas. 

 

Nota: Parece ser uma necessidade de Vilar Formoso, a existência de uma Sala de Reuniões mais 

formal para assuntos do interesse do Município e da comunidade. 
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Para além destes espaços principais do Centro de Documentação, propomos os seguintes 

espaços de apoio: 

 

• Uma pequena Copa/Cozinha para os funcionários e para apoio eventual ao serviço de refeições 

na Sala acima referida. Para facilidade de serviço, propomos que esta Copa tenha uma ligação à 

Copa do piso inferior do Café, através de um pequeno monta-cargas. 

• Instalações Sanitárias femininas e masculinas. 

 

No Piso 2, aproveitando a estrutura existente amansardada, será criado um Apartamento a ser 

preferencialmente usado, no âmbito das residências artísticas ou, como alojamento para 

convidados especiais, que permaneçam temporariamente em Vilar Formoso, na sequência de 

projectos relacionados com o Musicæ Center, com workshops e/ou outros eventos culturais. 

Usufruindo das duas janelas de sacada, com varanda, existentes, propomos que este 

apartamento tenha os seguintes espaços:  

 

• Quarto duplo com I:S privada e zona de armários com vista para Noroeste. 

• Sala de Estar e de Trabalho, com uma pequena copa de apoio, com vista para Sudeste. 

 

Ainda no Piso 2, aproveitando-se o desvão da cobertura, propomos duas áreas de Arrumos. 

 

Para melhorar as ligações urbanas entre a Rua do Comércio, o Largo da Estação, o Jardim do 

Diálogo (futuro jardim proposto – Pólo 4) e o futuro estacionamento (Pólo 5), propomos a 

abertura de uma via de utilização pública pedonal, paralela ao limite do lote, a sul, da Casa 

Maribel. 

Propomos, ainda, que a área do lote, a delimitar, deste Pólo 1, tenha cerca de 3.000 m².  

Estima-se que a área total de construção existente, a manter, seja de 582 m² (a confirmar após 

um levantamento rigoroso). 

 

Nota 1: não estamos a considerar o anexo existente (60 m²) que, por não ser interessante, 

propomos que seja demolido. 
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Nota 2: O desenvolvimento desta ideia tem um documento à parte. (Ver, por favor, Pólo 1, 

adiante e desenhos nºs 2.002.00, 2.002.01, 2.002.02 e 2.002.03) 

 

Pólo 2 – Ruína Maribel - Musicæ Center – Centro de Ensaios - O Pólo 2, deste Centro Cultural, 

será o resultado da reabilitação e ampliação da ruína existente, no cruzamento da Rua do 

Caminho com a Rua da Sofia, pertença da Casa Maribel para Centro de Ensaios. 

 

Vilar Formoso e o Concelho de Almeida têm já enraizada uma tradição musical que importa 

valorizar e divulgar. 

 

Do levantamento preliminar dos grupos musicais existentes, destacamos o Grupo Coral e 

Polifónico de Vilar Formoso com cerca de 50 elementos, o Grupo de Cordas de VF com cerca de 

35 elementos, o Rancho Folclórico de VF com cerca de 30 elementos e outros grupos de menor 

dimensão e de tipologias musicais diferenciadas, mas que demonstram um grande dinamismo 

cultural, nesta área. 

 

Assim, no sentido de dar melhores condições aos grupos existentes e, ainda promover a vinda a 

Vilar Formoso de outros grupos regionais, nacionais e também internacionais, no âmbito de 

Residências Artísticas, Workshops e /ou Festivais, propomos aqui a criação de um Centro de 

Ensaios para músicos e, eventualmente, para outras artes performativas, como a dança, com os 

seguintes espaços principais: 

 

• Sala de Ensaio Principal, para grupos, com cerca de 112 m², que continuará a abrir directamente 

para o exterior para possibilitar a fácil entrada e saída de instrumentos de grande porte e que 

será, se necessário, uma saída de emergência de pessoas. 

Considerando a dimensão dos grupos corais existentes em Vilar Formoso, esta sala terá a 

capacidade máxima para um coro com cerca de 70 elementos. (a dimensão máxima dos grupos 

corais existentes em VF é de 50 elementos). Dada a dimensão da Sala – poder-se-á também 

utilizar para dança.  
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Poder-se-á, ainda, considerar a hipótese de utilizar esta Sala para pequenos concertos, mais 

intimistas (com menos músicos e público) em alternativa ao Pavilhão Multiúsos de VF, que 

albergará os eventos de maior dimensão. 

 

• Mais duas Salas de Ensaio, para pequenos grupos menores, com áreas previstas de 20 e 32 m2. 

A primeira sala terá uma capacidade máxima estimada em 6 pessoas com instrumentos e, a 

segunda, terá uma capacidade estimada em cerca de 30 pessoas s/instrumentos e 15 pessoas 

com instrumentos. 

 

Nota 1: estas salas também podem ser utilizadas para ensaios individuais e/ou consultas de 

musicoterapia, conforme a programação a estabelecer. 

Nota 2: Estas salas terão de ser dotadas das condições necessárias e suficientes para um bom 

isolamento acústico relativamente umas às outras, permitindo a existência de ensaios 

concomitantes e, ainda, as boas condições de qualidade de som no seu interior. Prevê-se que a 

Sala Principal tenha condições que permitam ser utilizada para gravações, ainda que com 

equipamento externo. 

 

Complementarmente, este edifício terá uma Entrada Principal (cujo acesso será realizado na 

fachada leste, no início do novo caminho pedonal, a criar a partir da Rua do Caminho Velho), um 

Corredor de distribuição, Arrumos e Instalações Sanitárias. 

 

Estas Salas de Ensaio deverão ter a hipótese de abrir para o interior do quarteirão, em ligação 

directa com o novo Jardim do Diálogo. Assim, caso os músicos o desejem, estes poderão vir para 

o exterior e, os afloramentos rochosos existentes poderão servir como zonas de um sentar 

informal para assistir aos eventuais eventos musicais, mais ou menos espontâneos. 

 

Como já acima referido propõe-se, ainda, a criação de uma passagem pedonal pública para o 

interior do quarteirão que fará a ligação entre a Rua do Caminho Velho e o Jardim do Diálogo, 

com cerca de 4 m de largura x 23 m de comprimento. 
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Propomos que este edifício do Centro de Ensaios se inspire no edifício existente e reutilize, 

dentro do possível, as alvenarias de pedra existentes utilizando um processo de construção 

misto (construção tradicional e contemporânea, a estudar) 

 

Área de Construção proposta: 255 m² 

Área Livre Exterior adstrita: 395 m² 

 

Nota: O desenvolvimento da ideia tem um documento à parte. (Ver, por favor, Pólo 2, adiante e 

desenhos nº 2.002.00 e 2.002.04) 

 

Pólo 3 – O Pólo 3, deste Centro Cultural, será uma construção nova, que se relaciona com o Pólo 

2 e com o Jardim do Diálogo. Por razões de financiamento, este edifício poderá ter de ser 

realizado numa 2ª fase, assumindo-se que, numa 1ª fase, algumas das funções, aqui propostas, 

sejam implantadas, no Piso Térreo da Casa Maribel.  

Idealmente, o Pólo 3 deveria ser concretizado ao mesmo tempo dos Pólos 1,2 4 e 5, de forma a 

dar dignidade e boas condições às actividades propostas, libertando, assim, o Piso Térreo da 

Casa Maribel para uma maior polivalência que propiciaria outras possibilidades de utilização 

pública. 

 

Este edifício implantar-se-á no cruzamento da Rua da Sofia com a Av. Dos Combatentes da 

Guerra Colonial (futura Estruturante da Paz). 

Propomos, para este edifício, dois tipos de actividades fundamentais que irão corresponder a 

duas alas, ligadas por outra com espaços de utilização comum: Entrada coberta, Átrio de 

distribuição e Blocos Sanitários comum. 

 

Na ala central relativamente ao conjunto edificado, podendo usufruir do espaço exterior a norte 

(Pátio ligado ao Centro de Ensaios) e a Sul (Pátio criado pela própria forma do edifício) 

propomos os seguintes espaços e actividades: 
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• Café /Bar – contíguo com espaço de restaurante, propomos um espaço de espera e de estar 

confortável, com recuperador de calor para o Inverno, talvez até com livros, com um horário de 

funcionamento, se possível, alargado.  

• Restaurante, com o conceito de gastronomia e refeições partilhadas – duas mesas grandes 

centrais, onde as pessoas que chegam se vão sentando partilhando o estar à mesa e, ainda, 

algumas mesas para 2/3 pessoas.  

Capacidade: estimada para cerca de 40 pessoas. Possibilidade de expansão para o exterior com 

esplanadas a Sul e a Norte, adaptáveis à estação do ano e ao tempo. 

• Esta ala do Café e do Restaurante, terá ainda os correspondentes espaços de Cozinha aberta 

sobre a Sala de Restaurante e as Zonas Técnicas de apoio (Despensa, Vestiários e I.S. pessoal 

etc.) 

• Para completar esta ala e actividades, propomos a criação de um espaço para a realização de 

Workshops de cozinha. 

Nota 1: O conceito de refeição partilhada é já uma tradição de VF, nomeadamente nas Penhas. 

Nota 2: O conceito de gastronomia partilhada inspira-se na ideia de, para além do menu 

principal do restaurante, possa haver dias em que sejam convidadas pessoas (as/os excelentes 

cozinheiros) da comunidade ou de fora que queiram e possam vir preparar uma refeição, tanto 

de gastronomia tradicional como até doutras gastronomias, assim possibilitando uma 

diversidade de experiências gastronómicas em VF. 

Nota 3: Os workshops de cozinha poderão ser uma extensão desta diversidade de experiências, 

possibilitando uma formação de novos “fazedores” de cultura gastronómica. 

 

Na ala 2, a Sul, propomos a implantação das seguintes actividades, relevantes para a Cultura e 

Educação. 

• Serviço Educativo, com uma sala com uma área estimada com cerca de 60 m². Pretende-se criar 

um espaço de apoio à criação e realização de actividades para e com crianças, relacionadas com 

temáticas culturais e museológicas presentes em Vilar Formoso, nomeadamente o 

Museu/Centro de Interpretação Vilar Formoso Fronteira da Paz – Memorial aos Refugiados e ao 

Cônsul Aristides de Sousa Mendes e com outros eventuais Centros de Interpretação que se 

criem. 
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• Numa outra sala contígua, com cerca de 40 m2, poderá acolher outras actividades 

complementares, nomeadamente o GAF (Gabinete de Apoio à Família), actualmente a funcionar 

no Pavilhão Multiusos.  

Esta mudança do espaço do GAF seria vantajosa para o Pavilhão Multiusos, que poderia passar a 

usar o espaço correspondente para o que mais necessita - um espaço de reunião e de apoio à 

organização dos eventos programados para o Pavilhão. 

• Aqui, as crianças e adolescentes poderão usufruir do espaço exterior (Jardim do Diálogo) e de 

outros espaços de estar e actividades que o Centro Cultural – Casa Maribel, propiciará.  

 

A organização espacial proposta possibilita o funcionamento ao mesmo tempo ou não das duas 

alas, conforme os horários a estabelecer. A ala paralela á Rua da Sofia com os serviços comuns 

pode sempre funcionar. 

 

O acesso principal a este edifício será feito a partir da Via Estruturante da Paz, quase na esquina 

com a Rua da Sofia. Propõe-se um espaço de entrada amplo (cerca de 40 m2) coberto e virado a 

Sul. Existirá um outro acesso, secundário, a partir da Rua da Sofia que também dará acesso ao 

Pátio do Centro de Ensaios. Constatando a pequena dimensão dos passeios na Rua da Sofia, 

propomos o alargamento do passeio adjacente ao Centro Cultural (a nascente) de 1 m para 

cerca de 2.10 m, diminuindo a faixa de rodagem para 2,5 m (apenas um sentido). 

 

Este edifício que será de construção de raiz, mas que se deverá harmonizar com os outros 

edifícios do conjunto da Casa Maribel e com o contexto envolvente, terá um total da área de 

construção estimado em cerca de 422 m². 

 

Nota: O desenvolvimento da ideia tem um documento à parte. (Ver, por favor, Pólo 3, adiante e 

desenhos nº 2.002.00 e 2.002.04) 

 

Pólo 4 – o Jardim do Diálogo – Propomos a criação de um jardim público para Vilar Formoso - o 

Jardim do Diálogo, com uma área total aproximada de 1 hectare – 10 000 m2, resultante da 

junção do terreno que constitui a área exterior da Casa Maribel com o terreno contíguo, que 
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ladeia a Av. Dos Combatentes, a Norte e que a C.M. de Almeida tenciona adquirir. Neste valor 

incluímos as áreas livres exteriores adstritos ao Pólo 1 (Casa Maribel) e ao Pólo 2 (Centro de 

Ensaios) que, em princípio serão delimitados, embora inseridos numa ideia de conjunto do 

Jardim do Diálogo. 

Pretende-se criar um espaço verde de utilização pública, que permita um estar urbano ao ar 

livre, providenciando sombras e fresco, principalmente importante durante a estação quente. 

Poder-se-á chamar Jardim do Diálogo, considerando que é nossa intenção que este jardim seja 

um espaço de encontro e de partilha de experiências – musicais e vivenciais. O tema do jardim 

será a diversidade, a convivência e a tolerância, aplicada aos espaços e à vegetação. Propõe-se o 

conceito de “floresta comestível” ou “floresta de alimentos”, com áreas de árvores de fruto 

organizadas de forma a criar um conjunto visualmente interessante. 

A “floresta comestível” será composta por diversas espécies de árvores de fruto que sejam 

adaptáveis ao clima de Vilar Formoso. Pretende-se ainda, que o Jardim seja também 

pedagógico, com placas referenciadoras das diversas espécies e dos seus atributos. O Jardim 

deverá propiciar espaços de utilização para as várias gerações e potenciar encontros e eventos 

mais ou menos informais (de música e não só) que aglutinem a comunidade local e atraiam 

pessoas de fora. 

 

Nota 1: O desenvolvimento da ideia terá um documento à parte. (Ver, por favor, Pólo 4, adiante 

e o desenho nº 2.002.00) 

Nota 2: A estudar a inclusão de uma zona de Parque Infantil no Jardim do Diálogo. 

Nota 3: A estudar, com o Município de Almeida, a hipótese de integrar nos acessos ao Jardim do 

Diálogo o caminho sem saída actualmente existente, a partir da Rua do Comércio e que passa 

nas traseiras da antiga Alfândega. 

Nota 4: A ver, com o Município, a hipótese de demolição do pré-fabricado na Rua do Comércio, 

contíguo a Sul do lote da Casa Maribel. 

 

Pólo 5 - Terreiro da Feira / Estacionamento - Para completar o novo Centro Cultural de Vilar 

Formoso, propomos que, do outro lado da Avenida, a sul, contíguo com o Jardim da Memória – 

Memorial Vilar Formoso Fronteira da Paz, o terreno livre e non-aedificanti existente possa ser 
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adquirido pelo Município de Almeida para ser utilizado com uma dupla função: numa primeira 

fase - estacionamento público que dará apoio ao Largo da Estação, à Rua do Comércio e ao novo 

Centro Cultural e que terá uma capacidade estimada em cerca de 90 lugares de ligeiros. 

Este terreno poderá ainda ser utilizado, se assim o Município quiser, nos dias de Feira Mensal de 

Vilar Formoso, para ser um local para os feirantes. 

Este terreno faz parte da solução proposta para a reorganização da Feira Mensal de Vilar 

Formoso que iremos explicitar adiante.  

A ideia é ter uma área pavimentada (pavimento a seleccionar) com uma métrica de árvores 

compatível com as duas utilizações previstas que providenciem sombra e conforto físico e visual.  

Área total estimada: 4.000 m². O acesso, de nível, a este terreno será feito a partir da Rua de 

Santo António. 

A avaliação da sua capacidade para feirantes será feita a seguir  

 

Nota 1: O desenvolvimento da ideia terá um documento à parte. (Ver, por favor, Pólo 5, adiante 

e desenhos nº 2.003.00, 2.003.01, 2.003.02 e 2.003.03) 

 

A Fase B do Plano, corresponderá à intervenção de Requalificação da Via Estruturante da Paz, 

no troço entre a Rua de Santo António até à Ribeira de Tourões, em conjunto com a 

implementação da solução de implantação do estacionamento e ordenação da Feira Mensal de 

Vilar Formoso. 

 

Ordenação da Feira Mensal de Vilar Formoso – Pólo 6 

 

Um dos principais objectivos deste Plano é conceber uma proposta que permita a ordenação da 

Feira Mensal de Vilar Formoso, o que inclui a problemática do acesso ao estacionamento e da 

interrupção da circulação viária na Via Estruturante, durante o evento. 

O novo espaço para a implantação da Feira de Vilar Formoso resulta do estudo que temos vindo 

a desenvolver para a reorganização da mesma. A nossa proposta considera a hipótese, de 

diminuir e regrar a implantação da feira na Avenida, resultante da constatação que a mesma 
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tem vindo a prejudicar os pavimentos, a dificultar, em dias de feira, o acesso às habitações e a 

uma circulação viária segura e fluída, em Vilar Formoso.  

No entanto, é nossa intenção manter a feira próxima do local habitual para que se mantenha a 

facilidade de quem vem à Feira poder usufruir e frequentar também o Largo da Estação, a Rua 

do Comércio e, ainda, animar a Via Estruturante da Paz, promovendo a ligação entre os dois 

centros de Vilar Formoso (Largo da Estação/ Rua do Comércio e a Ribeira/o Povo).  

Quando iniciámos este Plano, segundo os dados que nos foram fornecidos então, pela Junta de 

Freguesia de Vilar Formoso, o número de feirantes estaria num intervalo entre 160 (número 

médio) e 220 (número máximo) mas, na altura, não tivemos indicações específicas do número 

de metros ocupados por cada um ou na totalidade dos feirantes. 

Na sequência da reunião de apresentação do Plano, a 1 de Abril de 2019, com a presença do Sr. 

Presidente da Câmara de Almeida, do Sr. Director do Departamento Técnico da CM de Almeida 

e do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Formoso, constatou-se a necessidade de ter 

dados mais precisos não só sobre o número de feirantes como sobre o espaço ocupado por 

estes e, ainda, de contemplar uma área específica para a zona das comidas. Assim, a Junta de 

Freguesia ficou de recolher e enviar esses dados e a CM de Almeida de solicitar uma fotografia 

aérea (feita por um drone) em dia de feira mensal, para melhor conhecer e verificar a 

implantação da mesma. 

 

Assim, a 28 de Maio passado recebemos, da Junta de Freguesia, um quadro com o número de 

feirantes e o respectivo espaço ocupado (em metros lineares) e, ainda, uma informação sobre o 

número de feirantes da zona das comidas e as áreas correspondentes. 

Em resumo: o número de feirantes (normais) que constam no quadro são 204, a que 

corresponde um espaço ocupado de cerca de 2 152 metros lineares e, na zona das comidas, 

existem 24 feirantes a que corresponde um espaço ocupado de 188 metros lineares e, ainda, 

mais 5 restaurantes com cerca de 100 m2 cada. (ver p.f. quadro da Junta de Freguesia de VF em 

anexo) 

A fotografia área enviada pela CM de Almeida corrobora estes números e ajuda a perceber todo 

o conjunto da Feira Mensal. 
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Na versão inicial do Plano, enviada em Fevereiro e apresentada a 1 de Abril, tínhamos proposto 

uma solução para 220 feirantes, mas que correspondia apenas a uma ocupação de 1240 metros 

lineares. 

Assim, em face dos novos e mais precisos dados e, embora o número de feirantes inicialmente 

previstos estivesse no intervalo correcto, o espaço de implantação correspondente era 

claramente insuficiente. 

Houve, então, que reformular a solução inicial, embora mantendo os princípios de base. 

 

• Propomos que a Feira Mensal de Vilar Formoso, se implante na Via Estruturante da Paz e em 

terrenos adjacentes à mesma, com início na parte da Avenida, a seguir ao Memorial, depois do 

Jardim da Memória, assim libertando de feirantes o Largo da Estação, até ao cruzamento com a 

Rua da Pedra Libreira que, embora de forma condicionada, manterá a circulação viária. Esta 

solução permitirá implementar um novo acesso ao estacionamento do Pavilhão Multiusos que 

passará a poder ser utilizado em dias de Feira e minimizará a interrupção da circulação viária de 

Vilar Formoso. 

• Dois modelos de implantação são propostos: O modelo linear, ao longo da Via Estruturante e o 

modelo concentrado, nas bolsas que se constituirão nos tais terrenos adjacentes à Avenida, a 

especificar a seguir.  

• No modelo de implantação linear dos feirantes, na Via Estruturante, deverão ser preservados e 

deixados livres os passeios para os peões (sem estacionamento de veículos), uma faixa de 

rodagem, com o mínimo de 2,40 metros de largura, para permitir a passagem de veículos de 

emergência e ainda, deixar desimpedidas as passadeiras de peões e os acessos às habitações 

adjacentes. 

Igualmente, a forma de montagem das estruturas dos feirantes, a estudar, tem de acautelar a 

preservação dos pavimentos. 

• Esta parte da Feira de Vilar Formoso ocupará, maioritariamente, apenas um lado da Avenida, 

com excepção do quarteirão, entre a Rua Dr. Carlos Viana e a Rua de Santo António, onde se 

propõe a implantação de feirantes, em ambos os lados da Avenida, devido ao facto de não haver 

casas contíguas. 
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• Para se conseguir implantar o número de feirantes e os respectivos espaços, agora conhecidos, 

houve que integrar, não apenas as duas bolsas inicialmente propostas, mas no total quatro 

terrenos/bolsas para o modelo de implantação concentrado. 

 

Assim, para além das duas bolsas já anteriormente referidas que denominamos de Terreiro da 

Feira (no início da Via Estruturante, junto ao Largo da Estação) e de Terreiro do Multiusos (mais 

ou menos a meio da Avenida, no terreno livre a poente do Pavilhão Multiusos), iremos propor 

mais duas bolsas: o Terreiro das Sepulturas, a nascente do Pavilhão Multiusos e contíguo à zona 

das sepulturas antropomórficas e o Terreiro das Pedras, terreno na continuidade do Terreiro 

das Sepulturas, do outro lado da Avenida, que deve o seu nome ao grande afloramento rochoso 

existente. 

 

Em síntese, a Feira Mensal de Vilar Formoso implantar-se-á ao longo de parte da Via 

Estruturante, segundo um modelo linear com regras e, segundo um modelo concentrado, em 

bolsas, que aproveitam terrenos livres contíguos à Avenida. Duas dessas bolsas: o Terreiro da 

Feira e o Terreiro do Multiusos serão também parques de estacionamento. De momento, com 

os dados que dispomos, achamos que não haver necessidade dos outros Terreiros também 

terem essa função de estacionamento. 

 

• Terreiro da Feira - Pólo 5 - Como já referido, propomos integrar este terreno, acima 

denominado Pólo 5 no Plano para, após ser adquirido pelo Município de Almeida, ser utilizado 

com uma dupla função: Estacionamento Público que dará apoio ao Largo da Estação, à Rua do 

Comércio e ao Centro Cultural e, nos dias de Feira Mensal de Vilar Formoso, será uma bolsa para 

os feirantes. A ideia é ter uma área pavimentada (pavimento a seleccionar) com uma métrica de 

árvores compatível com as duas utilizações previstas que providenciem sombra e conforto físico 

e visual.  

 

• Terreiro do Multiusos - Pólo 6.1, com cerca de 4700 m2, já está quase totalmente terraplanado 

e deverá ter um pavimento final que permita três actividades distintas: para além das duas já 

mencionadas, neste espaço deverá ser ainda possível, na continuidade do Pavilhão Multiusos, 
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montar estruturas efémeras expositivas que, quando necessário, ampliem a área expositiva 

(caso, por exemplo, da Feira da Caça e Pesca). 

Quando não ocupada por pavilhões expositivos ou feirantes, a capacidade prevista para este 

estacionamento é cerca de 122 lugares de ligeiros. Se somarmos aos 99 lugares de 

estacionamento de ligeiros, já existentes actualmente e a manter, obtemos um total de 221 

lugares de ligeiros, junto ao Pavilhão Multiusos. 

Em dia de feira, com o espaço dos feirantes totalmente ocupado, teremos 117 lugares livres de 

estacionamento para ligeiros.  

Propõe-se, também, a implantação de 6 lugares para autocarros de turismo, com acesso a partir 

da Rua de Pedra Libreira, parte do lado do Terreiro e parte noutro terreno do outro lado da rua, 

com 700 m2, mas também pertencente ao Município. 

 

• Terreiro das Sepulturas – Pólo 6.2 - No lado nascente do Pavilhão Multiusos, e antes de se 

chegar ao ligeiro cabeço onde se implantam as sepulturas antropomórficas, existe um grande 

espaço pavimentado, com estacionamento para pesados de utilização rara. Este espaço é 

visualmente muito árido e demasiado amplo, sem árvores ou qualquer outro elemento de 

interesse, o que não induz nem convida à visita das referidas sepulturas antropomórficas, agora 

sinalizadas pela Junta de Freguesia. 

Adjacente a este espaço, a leste, existe um terreno livre privado onde estão três das quatro 

sepulturas antropomórficas que se descobriram no núcleo urbano de Vilar Formoso. A quarta 

sepultura está próxima, ainda em terreno camarário. 

Propõe-se, assim, que o Município possa adquirir este terreno e juntando com o espaço livre a 

reformular do lado leste do Multiusos, se crie o que denominamos de Terreiro das Sepulturas. 

Este Terreiro terá duas zonas distintas: uma genericamente plana que fará a transição entre a 

Avenida e o cabeço onde estão localizadas as sepulturas. Esta dever-se-á manter o mais 

naturalizada possível, de modo a não alterar o contexto das sepulturas. 

A zona plana deverá ser reformulada, nomeadamente eliminando o estacionamento de pesados 

e criando, através de uma métrica de árvores, um pequeno bosquete e alinhamentos de árvores 

que, embora permitam o modelo de implantação concentrado de feirantes, se constitua como 

um espaço de transição entre a Avenida e o local das sepulturas, agradável e convidativo. 
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Na parte mais próxima do Multiusos, propomos a implantação da zona de Comidas da Feira 

(2 800 m2) e na restante área (7 600m2) os restantes feirantes organizados no modelo 

concentrado.  

Embora seja necessário um estudo mais detalhado (em fase de projecto) já considerámos, nesta 

fase, um acesso em rampa e em escada à referida área das sepulturas que daria, igualmente, 

continuidade física a uma ou duas futuras passagens pedonais a propor, com ligação à Rua de 

São Macário (ver pólo 7.1 nesta Memória Descritiva). 

Esta nova ligação transversal à Avenida não só criaria mais um percurso de interesse em Vilar 

Formoso, como potenciaria as ligações com a Rua do Comércio, ajudando na dinamização 

urbana. 

Considerando que este Terreiro ensombrado ficará a maior parte do tempo livre e que haverá 

que propor um novo pavimento – poder-se-á pensar na hipótese de desenhar, neste, jogos de 

exterior que poderiam ser novos elementos de atracção, de lazer e de fruição do espaço 

exterior. 

 

Total do Terreiro das Sepulturas: 13 400 m2 (7 200 m2 propriedade do Município e 6 200 m2 

propriedade privada a adquirir pelo Município) 

 Zona a ocupar pela Feira – 10 400 m2 e Zona Arqueológica a preservar 3 000 m2.  

Nota: A verificar a propriedade e as condições de utilização/aquisição do terreno da parte de 

propriedade privada do que denominamos Terreiro das Sepulturas. 

 

• Terreiro das Pedras – Pólo 6.3 - Conforme o já acima referido, o que denominamos de Terreiro 

das Pedras é um terreno livre que existe do lado sul da Avenida. Observando esse terreno 

constata-se que parte dele, a nascente, tem um afloramento rochoso granítico de grande 

dimensão. A nossa proposta é que este seja utilizado enquanto bolsa de implantação de 

feirantes (7 200 m2).  

Nota: a acautelar antes da intervenção a necessária verificação, por parte da arqueologia, que 

nesse afloramento rochoso não existe nenhum vestígio arqueológico a preservar. 

Este terreno, futura bolsa para implantação da feira, está na continuidade visual e geométrica 

de grande parte do já mencionado Terreiro das Sepulturas.  
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A ideia para este terreno é semelhante ao que foi proposto para a grande parte do Terreiro das 

Sepulturas – plantação de uma métrica de árvores – um pequeno bosquete que, embora deva 

permitir a implantação do modelo concentrado de feirantes, se constitua como um espaço 

agradável e convidativo, tanto para quando existe feira como quando está vazio. Assim, a 

continuidade física e visual dos dois Terreiros, de ambos os lados da Avenida, poderá criar uma 

zona arborizada e de sombra e de um estar/sentar eventual que ajude a quebrar, a meio, o 

percurso entre o Largo da Estação/ Jardim da Memória e futuro Jardim do Diálogo e o Largo da 

Ribeira Velha, propiciando uma pausa na vizinhança do Pavilhão Multiusos. 

Nota: A verificar a propriedade e as condições de utilização/aquisição do terreno a que 

denominamos Terreiro das Pedras. 

 

• A realçar que a implantação do modelo linear ao longo da Avenida é importante porque 

relaciona e liga fisicamente as várias bolsas onde é proposto o modelo concentrado, induzindo o 

percurso entre estas e a uma vivência da feira, em continuidade. 

 

A Via Estruturante só ficará assim, em dias de feira, com uma pequena parte com circulação 

condicionada, mas sempre com a possibilidade de acesso a veículos de emergência.   

 

A distância da Feira, que acaba no cruzamento da Rua da Pedra Libreira com a Via Estruturante, 

até à Ribeira, são cerca de 200 metros, o que corresponde a cerca de 3 minutos a pé, o que 

propicia e potencializa uma proximidade com o Povo, induzindo, a uma vivência de Vilar 

Formoso que promova a ligação entre os seus dois principais centros. 

Assim, propomos que nesta Fase B, a primeira parte da Via Estruturante da Paz, descendente, 

que termina junto à Ribeira de Tourões e ao Recinto das Festas – local muito agradável, por 

onde se pode aceder ao Povo, seja requalificada de forma a induzir ao seu usufruto. A 

requalificação da parte ascendente da Via Estruturante da Paz, da Ribeira até à Capela, deverá 

ser realizada logo que possível. 

 

Após a análise da Situação Existente dos feirantes em VF (quadro enviado Junta de Freguesia de 

VF, em anexo) constatamos uma demasiada diversidade de dimensões e concluímos da 
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necessidade de as agrupar para as regrar. Assim, criamos três tipos de módulos base: Grupo A 

(ocupações de 2,4 e 6 metros lineares), Grupo B (ocupações de 8,10 e 12 metros lineares) e 

Grupo C (ocupações de 14, 16, 18 e 20 metros lineares). Considerando estas associações, 

obtivemos um número de feirantes por grupo e os correspondentes metros lineares ocupados. 

A partir desta proposta de agrupamento, criamos, então, três módulos base (ver por favor 

quadro do da Situação Proposta, em anexo) 

 

• Módulo tipo A - implantação linear com 5 metros de frente e 4,5 metros de profundidade;  

• Módulo tipo B – implantação concentrada com 12 metros de frente e 6 metros de 

profundidade; 

• Módulo tipo C – C1 - implantação linear com 15 metros de frente e 4,5 metros de profundidade 

e C2 – implantação concentrada com 18 metros de frente e 6 m de profundidade; 

 

A nossa proposta de implantação da Feira que teve de conciliar os módulo-tipo concebidos com 

os espaços disponíveis, ultrapassa os valores da situação existente em cerca de 20%. No total, 

conseguimos implantar 217 feirantes (contra 204 feirantes no quadro da situação existente) 

com um total de 2 606 metros lineares de frente ocupada contra o valor existente de 2 152 

metros lineares (idem).  

Ver, por favor, os quadros em anexo e os desenhos nº 2.003.00, 2.003.01, 2.003.02, 2.003.03, 

2.003.04, 2.003.05 e 2.003.06. 

 

Como se implantam então estes módulos – tipo na nossa proposta? 

O Módulo tipo A – modelo linear – considerando que estes correspondem aos módulos de 

menor dimensão, localizamo-los no lado Sudoeste da Via Estruturante, no troço entre a Rua Dr. 

Carmo Viana e a Rua de Santo António – a dimensão deste troço permite a implantação de 25 

unidades. 

O Módulo tipo B – modelo concentrado – propomos que os módulos tipo B se implantem nos 

três terreiros junto ao Pavilhão Multiusos, já acima referidos, dando condições semelhantes a 

todos os feirantes com este tipo de módulo (149 unidades). 
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O Módulo tipo C tem duas variantes – o de implantação linear C 1 e o de implantação 

concentrada C 2. Considerando que estes módulos são os de maior dimensão a que irá 

corresponder um valor de custo maior, propomos que estes se implantem a partir do início da 

Feira junto ao Largo da Estação. O modelo linear sempre no lado Nordeste da Avenida (27 

unidades) e o modelo concentrado no Terreiro da Feira (16 unidades). 

 

Poderá haver outras formas de implantação, mas parece-nos que, tendo em conta os dados da 

situação existente, esta corresponde a uma proposta equilibrada. 

 

Relativamente à segunda parte da Feira – Zona das Comidas - propomos, como já foi 

mencionado a sua implantação junto ao Multiusos, no Terreiro das Sepulturas. 

 

A implantação foi regrada, cabendo neste local, 33 feirantes, com 6 metros de frente por 6 

metros de profundidade. Este total de 33 feirantes (24 feirantes é o número indicado como 

situação existente) cumpre e ultrapassa o número solicitado. (198 ml propostos – situação 

existente 188 ml).  

Para além destes espaços, implantamos, igualmente, os 5 espaços de restauração com 100 m2 

cada. 

Nota 1: Junto à Zona das Comidas, no Terreiro das Sepulturas, propomos a edificação de um 

bloco de Instalações Sanitárias com cerca de 30 m2, para apoio à Feira Mensal de Vilar Formoso 

(IS masculinas, femininas e de deficientes) 

Nota 2: Há que verificar e resolver a questão de acesso a infraestruturas de água e de 

eletricidade necessárias para esta actividade. 

 Nota 3: O desenvolvimento da ideia tem um documento à parte. (Ver, por favor, pólos 5 e 6, em 

anexo e desenhos já acima referidos com os nº 2.003.00, 2.003.01, 2.003.02, 2.003.03, 2.003.04, 

2.003.05 e 2.003.06.) 
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A Fase C do Plano corresponde à Proposta de três Centros de Interpretação/ Pólos 

Museológicos em Vilar Formoso 

 

Considerando a história e a identidade deste território e, de forma a complementar a oferta 

cultural já existente - Museu/ Centro de Interpretação Vilar Formoso Fronteira da Paz – 

Memorial aos Refugiados e ao cônsul Aristides de Sousa Mendes e, a já acima proposta – o novo 

Centro Cultural de Vilar Formoso – Casa Maribel - Musicæ Center, propomos ainda, a realizar 

quando as circunstâncias o permitam, mais três hipóteses de núcleos museológicos  

 

Centro de Interpretação e Valorização do Património Arqueológico e Natural do Concelho de 

Almeida – Pólo 7.1 

 

A contínua e sucessiva descoberta de várias sepulturas antropomórficas no Concelho de 

Almeida (até à data cerca de 86 referenciadas) em que 4 delas, como já referimos, se encontram 

em ambiente urbano – em Vilar Formoso, junto ao Pavilhão Multiusos, numa zona com um 

grande afloramento rochoso de granito, potencia não só a existência de mais um ponto de visita 

cultural e turístico como igualmente, a possibilidade de criar um Centro de Interpretação e 

Divulgação do Património Arqueológico e Natural do Concelho.  

 

A Carta Arqueológica do Concelho de Almeida está em elaboração, pela arqueóloga Beatriz 

Fonte, por encomenda do Município de Almeida, com resultados surpreendentes 

principalmente no que diz respeito às sepulturas antropomórficas cuja datação nos remete para 

a Alta Idade Média (séc. V a VIII). Existe uma necrópole importante junto a Malpartida (42 

sepulturas) situando-se a maioria das restantes sepulturas fora das localidades, em ambiente 

rural. 

 

Assim, neste Centro, propomos que, para além de se dar a conhecer o Património Arqueológico 

do Concelho de Almeida, se divulgue, igualmente, o Património Natural através de criação de 

Rotas Integradas que induzam à visita e fruição desses valores patrimoniais, culturais e naturais, 
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maioritariamente desconhecidos, “in loco”. Assim, se criaria um novo produto turístico, ligado 

ao Turismo Natureza. 

 

Aonde se localizaria este Centro de Interpretação, em Vilar Formoso?  

Idealmente na proximidade das sepulturas. Na visita ao local, detetamos uma placa que anuncia 

uma casa à venda, com acesso pela Rua de São Macário (com uma área de construção, com 

cerca de 250 m2). 

 

Se for o caso de haver uma decisão de aquisição, por parte do Município, desta casa para aí 

implantar o Centro, poder-se-ia ainda, aproveitando o logradouro existente, fazer uma ligação 

pedonal, entre a Zona das Sepulturas/Pavilhão Multiusos e a Rua de São Macário. Em alternativa 

ou mesmo em acumulação, poder-se-ia pensar em fazer também uma ligação pela Travessa de 

São Macário, actualmente um impasse. Esta ou estas ligações ajudariam às interconexões entre 

as várias partes do tecido urbano de Vilar Formoso (nomeadamente entre a Via Estruturante e a 

Rua do Comércio) criando percursos alternativos de atravessamento dos quarteirões, 

demasiado longos. 

 

Assim, estas Sepulturas e o Centro de Interpretação poderiam constituir mais um elemento de 

interesse e de visita, ao longo da Estruturante da Paz em Vilar Formoso, criando ainda um 

incentivo para conhecer e visitar o Concelho. 

 

Nota: O desenvolvimento da ideia tem um documento à parte. (Ver, por favor, Pólo 7.1, adiante). 

 

Núcleo Museológico Ferroviário de Vilar Formoso – Pólo 7.2 

 

Como já foi acima sublinhado, a história de Vilar Formoso está intimamente ligada ao caminho-

de-ferro. 

 

O edifício da Estação de Caminho-de-ferro e o monumento criado para albergar a antiga 

locomotiva BA 101, junto à fronteira, são os dois mais importantes testemunhos. 
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O referido monumento está a meio caminho entre o Largo da Estação e a fronteira, tendo, 

dentro de um edifício de paredes de vidro, a antiga locomotiva a carvão – BA 101 (Beira Alta 

101).  

 

A sua localização, fora dos percursos normais de Vilar Formoso, torna a sua visita pouco habitual 

e tem vindo a potenciar actos de vandalismo. Seria, talvez, interessante tentar encontrar uma 

localização alternativa, até numa das linhas desactivadas da Estação – assim o carril onde 

estacionaria seria “verdadeiro” e poderia ser mais um elemento a visitar no local.  

 

A haver vontade, por parte da IP Património e do Município de Almeida, poder-se-á ainda 

pensar na possibilidade de reabilitar um espaço devoluto, na estação, para criar um pequeno 

Núcleo Museológico sobre Vilar Formoso e o caminho-de-ferro. 

 

Nesse sentido e com o objectivo de avaliar das possibilidades de concretização desse núcleo, 

reunimos no passado mês de maio, com o Vice-Presidente da Associação dos Amigos do 

Caminho de Ferro - Engª Nuno Barrento.  

 

Poderemos resumir as conclusões da reunião nos seguintes pontos: 

 

• Apoio e interesse desta Associação por um eventual Museu Ferroviário de Vilar Formoso  

• Forma mais fácil para a sua concretização. – O Município de Almeida fazer uma parceria, com a 

Fundação Museu Nacional Ferroviário, para este propósito. Se essa parceria existir, o espaço, se 

pertencente ao IP Património, será cedido gratuitamente. Esta Fundação também poderá apoiar 

o núcleo, com espólio proveniente do Museu do Entroncamento, no eventual restauro de peças 

e, se necessário, na organização do Museu. 

Nota 1: Foi desta forma que foi concretizado o, recentemente inaugurado, Museu Ferroviário de 

Bragança. 
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Nota 2: Esta fundação, na pessoa da Dra. Maria José Teixeira, dá apoio aos projectos de Museus 

Ferroviários e até poderá ajudar nas candidaturas aos Fundos Comunitários para o seu 

financiamento. 

Qual seria a localização ideal para este Núcleo Museológico? 

No complexo da Estação de Vilar Formoso, com possibilidade de fácil vista e visita. 

Visitando os edifícios da estação de Vilar Formoso que aparentam estar devolutos e sem 

qualquer utilização, referenciamos um edifício que está denominado, na planta antiga da 

Estação, como “cocheira de carruagens” que se situa, em frente aos armazéns que deram 

origem ao Memorial de V.F., do outro lado da linha férrea. Este edifício, com cerca de 280 m2 de 

área, poderia ser ampliado para acolher não só um pequeno núcleo museológico, mas, 

igualmente, a locomotiva BA 101, reaproveitando-se, no possível, a estrutura de protecção 

existente. 

Assim, a BA 101 ficava no seu contexto físico correcto com a possibilidade de se apresentar, no 

núcleo expositivo contíguo, os conteúdos que explicassem aos visitantes o contexto histórico da 

linha da Beira Alta, do Sud Expresso, etc. 

Este núcleo poderia ser também o pretexto para, com a IP Património, reabilitar a Estação de 

Caminho-de-ferro e até criar alternativas de utilização dos espaços devolutos, no próprio Edifício 

da Estação, 

Por exemplo, no Piso Térreo – haveria a possibilidade de voltar a ter o Posto de Turismo de Vilar 

Formoso, exactamente no mesmo local onde foi criado (o espaço está devoluto) em 1939, o 

primeiro Posto de Turismo do País. Os painéis de azulejo, no exterior do edifício, foram a 

primeira divulgação das atracções turísticas de Portugal  

No 1º andar, onde existem quatro áreas residenciais (apenas duas estão ocupadas, ou seja, 

existem duas devolutas) poder-se-ia considerar a hipótese de criar um espaço de alojamento 

temporário que poderia ser concessionado (hostel; alojamento turístico) tal como tem vindo a 

acontecer noutras estações do país. 
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Nota 1: A Estação de Caminho-de-Ferro de Vilar Formoso é, pelo seu valor simbólico e estético 

(painéis de azulejos de grande interesse e valor) um referencial fundamental. Considerando os 

projectos programados: requalificação do Largo da Estação e da Rua do Comércio (2019),  

reabilitação do Edifícios da Antiga Alfândega pelo MAI para nova sede da GNR (2020) e o 

projecto já executado : Vilar Formoso – Fronteira da Paz , Memorial aos Refugiados e ao Cônsul 

Aristides de Sousa Mendes, o Largo da Estação tem todas as condições para voltar a ser a Sala 

de Visitas de Vilar Formoso. 

Nota 2: O desenvolvimento da ideia tem um documento à parte. (Ver, por favor, Pólo 7.2, 

adiante). 

 

Centro de Interpretação da Fronteira – Pólo 7.3 

 

Actualmente, no edifício da fronteira portuguesa dos anos 60, de grande qualidade 

arquitetónica, existe o CEDET - Centro de Desenvolvimento Transfronteiriço que alberga o Posto 

de Turismo. Este deveria ser, também, um ponto de visita obrigatório de Vilar Formoso, o que 

infelizmente não acontece. 

 

As alterações dos sentidos de trânsito inicialmente pensados, a abertura das fronteiras, a 

existência de uma pala gigantesca que esconde os edifícios periféricos e o afastamento 

relativamente aos circuitos normais de vivência de Vilar Formoso, levam-nos a colocar a 

hipótese da relocalização do Posto de Turismo e a repensar numa nova função para este 

edifício. 

 

Esta questão vai ainda sofrer alterações de fundo devido a problemática da nova entrada de 

Vilar Formoso, a partir do novo troço A 25/A 62. A solução a propor deve ser coordenada com o 

Projeto Integrado de Intervenção – Reabilitação e Revitalização da Zona de Fronteira de Vilar 

Formoso, cujo protocolo de cooperação para a implementação será assinado entre o Ministério 

da Economia e o Município de Almeida a 18 de Julho. São premissas conhecidas para este novo 

espaço de fronteira entre Portugal e Espanha, a necessidade de criação de uma nova entrada de 

Vilar Formoso, a partir da rotunda do novo troço A 25/A 62, a ampliação e relocalização do 
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Parque TIR, a criação de espaços para serviços de logística e, ainda, a hipótese de 

aproveitamento da pala, para criar um terminal de autocarros de turismo. 

 

Estando todas estas hipóteses em estudo e em cima da mesa, a nossa ideia aqui apresentada é 

apenas e só preliminar, considerando todas as incertezas que ainda existem no processo. 

 

Assim, o que propomos, caso haja a decisão de voltar a localizar o Posto de Turismo junto ou no 

Largo da Estação, que este edifício passe a ser utilizado, parcialmente, para albergar funções 

que se verifiquem necessárias, de acordo com as valências acima referidas e, também, para a 

eventual criação de um Núcleo de Interpretação da Fronteira de Vilar Formoso que abordaria 

outra temática identitária – Vilar Formoso e a Fronteira – sua evolução, suas formas e seus 

temas: o contrabando, a emigração, os exilados políticos, … 

 

Nota 1: O desenvolvimento da ideia tem um documento à parte. (Ver, por favor, Pólo 9, adiante). 

Nota 2 : Ver também por favor, adiante o ponto sobre os Pólos nº 10 e 11 

 

A Fase D do Plano corresponde à Intervenção na Avenida das Tílias - Pólo 8 

 

A Avenida das Tílias, em Vilar Formoso, é um espaço urbano ambíguo. Não se entende bem se é 

uma rua urbana ou uma estrada (foi a antiga estrada nacional). 

Na realidade, actualmente, tem ambas as valências: via de acesso à Fronteira e Avenida de 

entrada em Vilar Formoso, com equipamentos importantes como o Centro de Saúde e ainda 

elementos patrimoniais interessantes como: a Capela de Santa Bárbara, o Calvário e a Fonte.  

Com a futura ligação da A25 com a A62, a inaugurar em 2020, o trânsito de pesados, nesta via, 

deverá tornar-se residual. Assim, talvez a Avenida das Tílias pudesse passar a ter um perfil e um 

desenho claramente urbano – tipo “Avenida” de forma a tornar mais agradável o percurso a pé, 

a melhor valorizar e enquadrar os edifícios com interesse já acima referidos e ainda, a potenciar 

os serviços existentes e a implantação de novos. Esta Avenida, que está na continuidade da Rua 

do Comércio, é muito importante para melhorar, a nascente, a ligação do Povo com a Rua do 
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Comércio e o Largo da Estação, assim fechando o percurso de visita aos dois núcleos 

consolidados de Vilar Formoso.  

Nota: O desenvolvimento da ideia tem um documento à parte. (Ver, por favor, Pólo 8, adiante). 

 

A Fase E do Plano corresponde à Proposta do Centro de Acolhimento + HUB de Empresas - 

Reabilitação do Antigo Externato Liceal de Vilar Formoso – Pólo 9 

 

Considerando a existência do edifício do antigo Externato, actualmente devoluto e, em mau 

estado de conservação, com uma área de construção significativa – cerca de 2 376 m2 acima do 

solo (em 2 pisos) e uma área exterior considerável (área do lote cerca de 6 100 m2), propomos a 

sua reabilitação, com duas utilizações possíveis: 

 

Casa de Acolhimento para Refugiados (crianças em circunstâncias de maior vulnerabilidade)  

 

Tendo em conta o Eixo 5, do Plano para a Valorização do Interior – Território Colaborativo, 

propomos a criação de um Programa de Integração de Refugiados que se irá concretizar na 

criação de uma Casa de Acolhimento para crianças em circunstâncias de maior vulnerabilidade 

(famílias monoparentais com crianças). 

 

Na sequência das últimas reuniões havidas com várias entidades ligadas ao acolhimento de 

refugiados, como o ACM e o MAI e, com os dados que dispomos actualmente, propomos uma 

reabilitação parcial do edifício do Externato para esta actividade. 

 

De acordo com os dados do MAI, seria desejável acolher cerca de 50 pessoas. A maioria desses 

refugiados, segundo os perfis enviados pelo ACM, são mães com filhos menores, 

predominantemente crianças. Seriam, assim, 50 pessoas, das quais cerca de 2/3 seriam crianças 

– (números aproximados, a confirmar, em média 2 filhos por adulto). 

 

O Município de Almeida poder-se-á candidatar, com este projecto, ao FAMI, fundo que apoia a 

instalação dos refugiados (asilo, migração e integração), financiado pela Comunidade Europeia. 
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Nota Urgente: Está aberto o aviso nº 70 do FAMI 2019, que possibilita o financiamento da 

Requalificação de infraestruturas e Serviços de Alojamento existentes ou a criar. Dotação do 

Fundo – 3 800 000,00 € com uma taxa de financiamento de 75% do custo total. Os restantes 

25% a cargo da entidade promotora ou através de outro financiamento. Data limite de 

apresentação de candidaturas 26 de Julho. 

Para esta utilização prevê-se, nesta fase, a necessidade de uma área estimada em 1.240 m² 

(cerca de 50% da área de construção existente). 

 

Nota 1: Haverá ainda que verificar qual é a melhor tipologia espacial a conceber: quartos e/ou 

apartamentos ou ambos. 

 

Nota 2: Considerando os valores financeiros envolvidos na reabilitação do edifício e na futura 

gestão da Casa de Acolhimento, embora haja o FAMI, o Município de Almeida deveria ter um 

parceiro que patrocinasse esta acção social, como Fundações ligadas a causas humanitárias. 

Nesse sentido, estão a ser feitos alguns contactos nomeadamente com a Fundação Aga Khan, 

que implantou a sua sede em Portugal recentemente, prometendo apoio a causas sociais no 

país. Aguardamos respostas. 

 

A localização do Externato, na proximidade dos principais equipamentos desportivos e 

educativos de Vilar Formoso, facilita a sua utilização por estas crianças e jovens, ajudando na 

sua integração na comunidade. 

 

Espaço de HUB empresarial 

 

Como já acima referido, o Plano para a Valorização do Interior, aprovado em Conselho de 

Ministros, em Julho de 2018, define os Eixos Estratégicos para os Territórios de Baixa Densidade 

Populacional, daí decorrendo benefícios para as empresas que se queiram implantar aqui, na 

zona de fronteira.  
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Assim, propomos a hipótese de criação, noutra ala do Externato, de um Hub de empresas, talvez 

preferencialmente de start-ups, que se queram implantar aqui, usufruindo dos vários benefícios 

previstos.   

A concretizar-se a nova dinâmica na Fronteira Portugal/Espanha, com o novo Parque TIR, Centro 

de Logística, etc., será previsível a necessidade de mais espaços para empresas, em Vilar 

Formoso, que este Hub ajudaria a suprir. 

 

Nesta fase preliminar, prevemos para esta função uma área estimada em 1.136 m². 

 

Esta dupla função do Externato ajudaria a resolver dois problemas prementes de Vilar Formoso 

e do Concelho de Almeida: a criação de emprego e de dinamismo económico e, ainda, minorar a 

falta de crianças e o envelhecimento progressivo da população, potenciando uma nova dinâmica 

social na comunidade. Vilar Formoso tem a tradição de bem acolher refugiados e até recebeu 

crianças austríacas refugiadas, no âmbito de um programa humanitário da Caritas no pós-

guerra. O Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes bem o testemunha. 

 

Do ponto de vista urbano, a reabilitação do Externato (no cruzamento da Rua do Externato com 

a Rua da Paz), ajudaria a contrariar a divisão do núcleo de Vilar Formoso ligado à estação que é 

separado pelo caminho-de-ferro, potenciando percursos entre os dois lados da linha - especial 

atenção deve ser dada ao atravessamento da linha, em segurança e em conforto e à reabilitação 

urgente do túnel subterrâneo existente. 

 

Nota 1: O facto de o Edifício do Externato ter várias alas e a forma como este se implanta no lote 

que origina duas áreas exteriores livres distintas, potencia a criação e fácil separação das duas 

actividades acima referidas. Assim, por exemplo, uma das áreas livres poderá ficar ligada ao 

Centro de Acolhimento – Recreio para as crianças e, a outra poderá ficar adstrita para a área de 

estar exterior das empresas. 

Nota 2: O desenvolvimento da ideia tem um documento à parte (Ver, por favor, Pólo 9, adiante e 

desenho nº 2.006.00). 
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A Fase F do Plano corresponde à Reformulação da Zona da Fronteira – Pólos 10 e 11  

    

Uma análise preliminar da zona da Fronteira de Vilar Formoso coloca um grande desafio: 

 

• Embora próxima da Rua do Comércio, do Largo da Estação e, principalmente da Rua Dr. Limão 

Andrade, o troço da Avenida das Tílias que liga à fronteira, tem uma leitura urbana ambígua, 

não incitando a uma visita a pé, embora o percurso seja pequeno (cerca de 200 m). 

• Como já foi referido, o edifício da fronteira portuguesa, de grande qualidade arquitetónica, e 

aonde actualmente se situa o CEDET/ Posto de Turismo, deveria ser também um ponto de visita 

obrigatório de Vilar Formoso, o que infelizmente não acontece. 

• A sublinhar uma vez mais, a nova ligação rodoviária, prevista para 2020, entre a A25 e a A62, 

que vai provocar um desvio de trânsito que poderá acarretar mais um problema ou uma 

oportunidade para a economia local.  

No desenho, até ao momento conhecido, propõe-se, a partir do nó mais próximo do novo troço 

de autoestrada, já em Espanha, uma saída para Fuentes de Oñoro e outra (a pedido de Portugal) 

para Vilar Formoso. Esta saída ligará a um outro nó que dará acesso à via existente, uma 

variante de Vilar Formoso, que liga à IP 5/A25. A partir desse nó propõe-se, então, uma nova via 

que ligará ao núcleo de Vilar Formoso e que entroncará com a actual Av. das Tílias. Será uma 

nova entrada de Vilar Formoso. 

• Igualmente, com o novo desenho da Fronteira e, previsivelmente do Parque TIR (que poderá e 

deverá ser reformulado num grande equipamento de Vilar Formoso e de Fuentes de Oñoro para 

atrair empresas e pessoas), haverá que repensar todo este espaço e fazê-lo participar mais e 

melhor no espaço urbano de Vilar Formoso. 

 

Assim, considerando que, para além das premissas conhecidas, existem ainda questões por 

esclarecer, apenas podemos, nesta fase, propor alguns princípios/ideias a serem alvo de debate, 

no sentido de nos aproximarmos da melhor solução possível: 

 

1. Propomos, após um estudo de perfis de vias/ruas de VF, existentes e propostos, uns perfis 

alternativos nomeadamente depois do 2º nó – de forma a termos uma Avenida Urbana e não 
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uma via rápida de entrada em Vilar Formoso. Propomos uma imagem de Avenida cuidada, com 

estacionamento de ambos os lados da via (previsão de 20 lugares em cada lado), árvores para 

sombreamento e passeios amplos e confortáveis, de modo a incitar a estacionar o carro e a ir 

Propomos, após um estudo de perfis de vias/ruas de VF, existentes e propostos, uns perfis 

alternativos nomeadamente depois do 2º nó – de forma a incitar a estacionar o carro e a ir, a pé, 

visitar e usufruir Vilar Formoso.  

 

2. A rotunda, que nascerá no cruzamento da nova Avenida de Entrada com a Avenida das Tílias, 

deverá ser estudado para ter uma imagem urbana de Largo e não de nó viário.  

A existência dos dois edifícios-porta com as duas colunas que, com o edifício da Alfândega, 

constituem um conjunto, de grande qualidade, dos anos 60 (Arquitetura Estado Novo) e que 

deve ser integrado na nova composição deste espaço, a conceber e a realizar. 

 

3. A segunda rotunda, resultante do nó existente em frente ao Hotel Lusitano, embora tenha que 

ser mais ampla, para permitir a circulação de alguns pesados que têm obrigatoriamente de 

passar por aqui para ir para o Sabugal, deverá ser concebida com uma imagem urbana, e não de 

nó viário. 

 

4. Propomos, ainda, que o novo troço viário da Av. das Tílias, entre estas duas rotundas, se 

implante do lado contrário ao núcleo urbano consolidado, de forma a permitir desse lado, 

expandir o espaço público pedonal, potenciador de um estar no exterior e indutor de um 

passeio, a pé, até à Praça Europa. 

 

5. A verificar ainda outros pontos/problemas: a ligação da primeira rotunda à Rua da Fronteira e a 

eventual necessidade de ocupação de parte do terreno exterior do Edifício do SEF; a 

reformulação da envolvente do Hotel Lusitano, etc. 

 

6. Fundamental para a concepção do novo desenho/proposta será saber como vai funcionar a 

Fronteira Portugal/Espanha; as funções e os edifícios que permanecem; o que se pode e/ou se 
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deve alterar; as dimensões das vias e a circulação prevista, tanto de veículos ligeiros como dos 

TIR.  

 

7. Outro elemento fundamental: O Parque TIR – a nova implantação e as funções complementares 

e/ou adjacentes nomeadamente a Plataforma Logística, um Centro de Grupagens e ainda o 

Terminal de Autocarros de Turismo. 

 

Nota: O desenvolvimento da ideia tem um documento à parte. (Ver, por favor, Pólos 10 e 11, 

adiante e o desenho nº 2.007.00). 

 

Nota Final 1 - Financiamentos : De acordo com informação recolhida junto do Turismo Portugal, 

existe um programa “Valorizar “com uma linha específica – “linha de apoio á valorização 

territorial do interior” ao qual a C.M. de Almeida poderá candidatar os projectos que este plano 

propõe, com excepção da Casa de Acolhimento, que deverá ser financiada, como já referido, pelo 

FAMI. 

 A ser aceite a candidatura – a taxa de comparticipação a fundo perdido é de 70%, com o valor 

máximo previsto de 300.000,00€, embora possa haver, caso o projecto represente um interesse 

turístico fundamental, um despacho da Srª. Secretária de Estado do Turismo, que poderá 

aumentar o montante máximo de comparticipação. 

Outros financiamentos, como o Programa Operacional Centro 2020, poderão ser estudados para 

a concretização das propostas. 

 

Nota Final 2: Embora este Plano incida principalmente sobre Vilar Formoso, de uma forma global 

e, mais pormenorizadamente sobre as áreas que neste momento estão sujeitas a maiores 

alterações e pressões urbanísticas, não queremos deixar de mencionar o Povo. No núcleo do 

Povo seria desejável, a par de algumas intervenções pontuais que poderiam valorizar o espaço 

público, propor, caso não exista, um manual de boas práticas na reabilitação dos edifícios, de 

forma a obstar à descaracterização, promovendo a requalificação patrimonial e arquitectónica 

dos edifícios do Povo e, assim criando ou recriando um conjunto urbano coerente e harmonioso.  
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Dos vários edifícios com interesse, realçamos, a nível de exemplo, uma casa que se pensa judia, 

com cantarias manuelinas, localizada na Rua da Moureirinha, a necessitar de reabilitação. 

Seria também desejável uma acção de promoção e de reimplantação de comércios de rua, com 

venda de produtos tradicionais e da região e, de preferência com espaços de estar, interior e 

exterior se possível, que atraíssem pessoas, ao longo do dia, para o Povo e criassem mais um 

destino para quem visita Vilar Formoso.  

 

Lisboa, 18 de Julho de 2019 

 

Luisa Pacheco Marques  
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CENTRO CULTURAL DE VILAR FORMOSO:  

 

PÓLO 1:  

Casa Maribel - Musicæ Center  

 

ÁREAS: 

Área total do lote: 2.967 m² (a delimitar) 

Nota: A sul do lote foi retirada uma parcela de terreno com cerca de 4 m x 28 m para criar uma 

passagem pedonal pública entre a Rua do Comércio e o Jardim do Diálogo  

 

Área total de Construção Existente: 582 m² (a confirmar após levantamento rigoroso) 

Nota: não estamos a considerar o anexo existente (60 m²), por não ser interessante – propomos a 

sua demolição 

 

Área total de Espaço Livre Exterior para uso exclusivo da Casa Maribel: 2.668 m² (subzona do 

Jardim do Diálogo) 

 

PROGRAMA: 

Piso 0 

Ligação ao exterior com entrada independente, directa e autónoma à Rua do Comércio. 

Área total estimada do piso = 187 m²  

 

O Piso 0, que correspondia na Casa Maribel, a uma zona de arrumos, tem um problema de um pé 

direito muito baixo – zonas com pé direito de 2,25 e 2,45m (valores a confirmar). 

A sua utilização está, assim, condicionada a esta altura e a qualidade da vivência deste espaço 

obriga a uma tentativa de ganhar pé direito, com o consequente abaixamento do pavimento e a 

sua conciliação com as fundações existentes. (sondagens a ser realizadas) 

Outro condicionamento resulta do facto de estarmos perante uma construção com uma estrutura 

de suporte maciça – assim, a alteração da divisão espacial está condicionada e deverá ser 

minimizada – quando necessária há que prever um reforço estrutural a estudar. 

 

Em face do acima exposto e da realidade conhecida (não temos ainda um levantamento 

arquitetónico rigoroso), propomos numa 1º Fase, para o piso térreo os seguintes espaços: 
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Espaço de Entrada/Café com Música, virado a Sul, que se poderá prolongar para o espaço de 

sombra, criado pela varanda fechada do Piso 1 e, ainda, para o exterior, em eventual esplanada, 

assim aproveitando o Sul/Sol e a relação com o Jardim. Esse espaço de café poderá ter um 

recuperador de calor central que aproveitará uma das chaminés existentes. 

Anexa ao Café, numa outra divisão existente, propomos criar uma Copa de Apoio que, tem um 

acesso ao exterior, o que facilitará o serviço. 

 

Ainda em ligação com o espaço de Café, propomos, num espaço adjacente, a sua adaptação a 

uma Zona de Sanitários (devido à dimensão do espaço existente, propomos a criação de duas 

divisões de I.S. Masculina e Feminina, passíveis de serem utilizadas também por deficientes). 

 

Para além destes espaços, teremos, ainda, Duas Salas que resultarão de pequenas modificações 

dos espaços existentes – uma com cerca de 25 m2 e uma outra com cerca de 40 m2. Esta última 

tem um acesso autónomo pelo exterior. 

 

Propomos, nesta primeira fase, que a Sala Menor possa ser utilizada para um primeiro espaço de 

Serviço Educativo/ Espaço Infantil/ Atelier de Pintura e a Sala Maior, para a realização de 

Conferências/ Workshops/ Exposições / Aulas para a Universidade Sénior/ Sessões de Cinema. 

 

Piso 1 + Piso 2 – Centro de Documentação e Apartamento 

 

Tal como no Piso Térreo, a ideia é de aproveitar ao máximo a estrutura pré-existente da Casa 

Maribel e fazer apenas as adaptações necessárias e suficientes para esta nova função, com 

algumas intervenções qualificadoras contemporâneas. 

Assim, na chegada ao Piso 1 (1º andar) temos o Corredor de Entrada, espaço principal de 

distribuição, que dará acesso às várias salas.  

À direita do corredor será criado o Centro de Documentação, com uma Zona de Consulta, Sala de 

Arquivo e um Espaço Multimédia, para consulta digital. O Centro de Documentação será 

principalmente dedicado aos temas específicos de Vilar Formoso – Refugiados e a II Guerra 

Mundial; Contrabando; Fronteira; Caminhos-de-ferro / Linha da Beira Alta… Do lado esquerdo, 

viradas a sul, manter-se-ão as Salas Existentes e a Varanda Fechada, enquanto Salas de Estar/ 

Leitura e Sala de Jantar/Reuniões (com mesa para 10/12 pessoas), recuperando elementos 

arquitetónicos interessantes como as lareiras (futuros recuperadores de calor) e adaptando 

outros à nova função (por exemplo nova escada de acesso ao 2ª andar, …).  
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Ainda no Piso 1, adaptar-se-ia a cozinha existente a uma pequena Cozinha/Copa Comum que 

poderia permitir a confecção de refeições simples – propomos a colocação de um monta-cargas 

que ligue esta copa à copa do piso térreo para facilitar a comunicação aquando das refeições. Em 

frente à Cozinha/Copa, aproveitando outro compartimento existente, propomos a criação de uma 

I.S. Social.  

 

No Piso 2 (2ª andar), amansardado, será criado um Apartamento a ser preferencialmente usado, 

no âmbito das residências artísticas ou, como alojamento para convidados especiais, que 

permaneçam temporariamente em Vilar Formoso, na sequência de projectos relacionados com o 

Musicæ Center, para workshops e/ou outros eventos artísticos. Este espaço de alojamento terá 

um Quarto com I.S. e uma Sala de Estar/Trabalho com uma pequena Copa de Apoio. 

Ainda no 2º Andar, propõem-se aproveitar as zonas amansardadas, para arrumos da Casa 

Maribel.  

  

Nota importante: O artista/convidado alojado na Casa Maribel, quando o desejar poderá descer 

aos pisos inferiores, utilizar a Cozinha, o Centro de Documentação, ir até ao Café e partilhar com 

os presentes, com a comunidade, as suas experiências artísticas de uma forma informal, criando 

uma dinâmica interessante. 

 

CUSTO ESTIMADO: 

TOTAL ÁREA  ESTIMATIVA CUSTO HONORÁRIOS PREVISTOS 

A.C.= 582 m² 465.600,00€  

58.500,00€ A.E.= 2.668 m² 120.060,00€ 

TOTAL GERAL 644.160,00 € 

 

Ver p.f. desenhos nº 2.002.00, 2.002.01, 2.002.02 e 2.002.03 
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Casa Maribel – Estado Actual 

 

 

Casa Maribel – Estado Actual 
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CENTRO CULTURAL DE VILAR FORMOSO:  

 

PÓLO 2:  

Ruína Maribel - Musicæ Center – Centro de Ensaios 

 

ÁREAS: 

Área total do lote: 650 m² (a delimitar) 

Reabilitação e ampliação da Ruína com 1 piso 

Área total de Construção Proposta: 255 m²  

Área total de Espaço Livre Exterior: 395 m²  

 

PROGRAMA: 

Reabilitação e ampliação de Ruína para criação de um Centro de Ensaios para Músicos e outras 

Artes Performativas informais, com os seguintes espaços: 

 

• Sala de Ensaio Principal para grupos (a partir da reabilitação e ampliação da construção de 

gaveto existente), com cerca de 112 m², que abre directamente para o exterior/rua – 

possibilidade de fácil entrada/saída de instrumentos de grande porte e saída de emergência. 

• 2 Salas de Ensaios, para grupos mais pequenos, uma com cerca de 20 m² e outra com cerca de 

32 m2, (estas salas também podem ser utilizadas para as consultas de Musicoterapia. 

individual e de grupo e, eventualmente para ensaios de outras artes performativas, como a 

dança). 

• Espaço de Entrada com acesso a Sala de Arrumos, Corredor de distribuição e Instalações 

Sanitárias. 

 

Deve-se considerar para o cálculo de capacidade das salas os seguintes parâmetros: o mínimo 1,5 

m2/pessoa ou 3,0 m2/pessoa com instrumento. Idealmente, a área livre, dentro do espaço, deve 

ser igual à área ocupada pelos músicos/artistas, para haver um bom som. 

 

As salas têm de ser isoladas acusticamente, de forma que o som não se propague de umas para as 

outras. As paredes, pavimento e os tectos têm de ter “cortes” acústicos. O pé direito mínimo é de 

3 metros. 
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Dever-se-á montar um sistema de cablagem multipar que ligará a Sala de Ensaios Principal à Sala 

de Ensaios adjacente, onde se poderá criar uma bancada onde, quando for o caso, os técnicos de 

som, com os seus equipamentos próprios, poderão proceder à gravação do que estiver a ser 

ensaiado. 

Para haver uma boa gravação, há que acautelar também um bom isolamento sonoro, 

relativamente ao exterior. 

 

Nota1: Necessidade de uma consultadoria de Engenharia Acústica para o desenvolvimento do 

projecto. 

Nota 2: Após verificação, com algumas pessoas locais, dos coros e grupos musicais existentes na 

região, nomeadamente do número de pessoas que os compõem e do tipo de instrumentos 

utilizados, concluímos que o maior grupo é o Grupo Coral e Polifónico de Vilar Formoso, 

constituído por cerca de 50 elementos. Os restantes grupos corais têm cerca de 30 pessoas ou são 

grupos musicais pequenos, com cerca de 1 a 3 elementos. Assim, as salas de ensaio propostas têm 

por base estas capacidades (ver por favor quadro em anexo). Para além dos grupos musicais 

residentes, a ideia é que artistas e outros grupos musicais de fora, também possam frequentar o 

Musicæ Center, em situação de estágios, workshops ou de eventos a programar, no âmbito de 

residências artísticas e outros eventos culturais. 

 

Relação com o Exterior e com a Comunidade: 

 

A ideia é que estas salas de ensaio possam abrir para o interior do quarteirão, criando, quando 

desejável, uma ligação directa com o novo Jardim do Diálogo. Os artistas poderão vir para o 

exterior, para apresentações informais, que as pessoas presentes no local poderão fruir. 

 

Assim, para uma melhor gestão do espaço, propõe-se que haja uma delimitação da área exterior, 

em relação ao espaço do Jardim do Diálogo. 

 

Os afloramentos rochosos, existentes no exterior, poderão servir como zonas de um sentar 

informal para assistir aos eventuais eventos. Poder-se-á até pensar numa eventual escadaria que 

criará um anfiteatro para assistir informalmente a eventuais espetáculos. 
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Propõe-se, igualmente, a criação de uma passagem pedonal pública para o interior do quarteirão 

de ligação entre a Rua do Caminho Velho e o Jardim do Diálogo, com cerca de 4 m de largura x 23 

m de comprimento. 

 

CUSTO ESTIMADO: 

 

TOTAL ÁREA  ESTIMATIVA CUSTO HONORÁRIOS PREVISTOS 

A.C. = 255 m² 204.000,00€  

22.000,00€ A.E. = 395 m² 17.750,00€ 

TOTAL GERAL 243.750,00 € 

 

Ver p.f. desenhos nº 2.002.00 e 2.002.04 
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Ruína Maribel – Estado Actual 

 

 

Ruína Maribel – Estado Actual 
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CENTRO CULTURAL DE VILAR FORMOSO:  

 

PÓLO 3:  

Café / Restaurante + Serviço Educativo e Actividades Complementares 

 

ÁREA: 

Área total de Construção Proposta: 422 m²  

Nota: Uma construção nova é proposta para albergar estas funções muito importantes para a 

criação de um todo coerente e dinâmico do futuro Centro Cultural de Vilar Formoso. No entanto, 

como já referido no ponto da Casa Maribel, poderá esta nova construção corresponder a uma 2ª 

Fase, albergando, numa 1ª Fase, no Piso Térreo da Casa Maribel, algumas destas funções, ainda 

que de uma forma menos eficiente e, esperemos, temporária.  

 

PROGRAMA: 

Café / Restaurante: 

• Área estimada – cerca de 170 m² 

• Restaurante com conceito de Gastronomia partilhada e Refeição partilhada – duas mesas 

grandes centrais onde as pessoas que chegam e se vão sentando + algumas mesas individuais 

para 2/3 pessoas. Capacidade: cerca de 40 pessoas (a confirmar em fase de projecto). 

• Possibilidade de ter duas esplanadas no exterior, a norte para o verão e, a sul, para o inverno. 

• Zona de Café/Bar com livros (complemento ao restaurante) – espaço de estar confortável com 

recuperador de calor. 

• Zona de cozinha com áreas técnicas de apoio e espaço destinado aos contentores de lixo. 

• Sala destinada à realização de workshops gastronómicos, preparada com bancadas e 

equipamentos de confecção para 4 pessoas simultaneamente. 

 

Serviço Educativo e Actividades Complementares: 

• Área estimada – cerca de 130 m² 

• Pretende-se criar um espaço para o Serviço Educativo, de apoio à criação e realização de 

actividades para crianças, relacionadas com temáticas culturais e museológicas presentes em 

Vilar Formoso, nomeadamente no Pólo Museológico Vilar Formoso Fronteira da Paz – 

Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes. 
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• Complementarmente, poder-se-á criar um espaço para a realização de actividades de tempos 

livres para a comunidade escolar local, principalmente durante as férias escolares, 

correspondendo ao actual serviço do GAF (Gabinete de Apoio à Família). 

 

CUSTO ESTIMADO: 

 

TOTAL ÁREA ESTIMATIVA CUSTO HONORÁRIOS PREVISTOS 

A.C. = 422 m² 337.600,00€ 33.000,00€ 

TOTAL GERAL 370.600,00 € 

Ver p.f. desenhos nº 2.002.00 e 2.002.04 
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Estado actual do terreno adjacente à Ruína Maribel 

 

 

Estado actual do terreno adjacente à Ruína Maribel – Casa Maribel ao Fundo 
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CENTRO CULTURAL DE VILAR FORMOSO:  

 

PÓLO 4:  

Jardim do Diálogo 

 

ÁREA: 

Área total proposta: cerca de 10.000 m²  

 

PROGRAMA: 

Área livre exterior a reabilitar para criação de um jardim público para Vilar Formoso – integra o 

espaço livre exterior, de propriedade camarária (Vivenda Maribel) e ainda, um terreno adjacente, 

a adquirir pelo Município (com cerca de 3.200 m²), junto à Av. Dos Combatentes da Guerra 

Colonial. 

 

A área total do Jardim do Diálogo, se adicionarmos os espaços livres exteriores não delimitados 

(cerca de 7 000 m2), com as áreas exteriores adstritas à Casa Maribel, propriamente dita e ao 

Centro de Ensaios, obteremos um valor com cerca de 1 hectare. 

 

Conceito do Jardim do Diálogo: 

 

O tema do Jardim será a diversidade, a convivência e a tolerância, aplicada aos espaços e à 

vegetação.  

 

Propõe-se o conceito de espaço plurifuncional acolhedor, com clareiras abertas definidas 

(envolvidas) por conjuntos arbóreos com diferentes ambientes, luz, sombra, cor e imagem. Os 

temas baseiam-se em “bosque comestível” ou “floresta de alimentos”, com as árvores de frutos 

organizadas de forma a criar um conjunto visualmente interessante e que propiciem espaços 

diferenciados de reunião e convívio. 

 

Este jardim-pomar, ou floresta de alimentos será composta por diversas espécies de árvores de 

fruto bem-adaptados ao clima de Vilar Formoso. 
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A ideia é que o espaço do jardim seja também pedagógico, com placas referenciadoras das 

diversas espécies e dos seus atributos. Poderá ser também incluído uma área específica para as 

crianças brincarem (parque infantil). 

 

CUSTO ESTIMADO: 

 

TOTAL ÁREA ESTIMATIVA CUSTO HONORÁRIOS PREVISTOS 

A.E. = 7.000 m² 315.000,00€ 31.500,00€ 

TOTAL GERAL 346.500,00 € 

 

Ver p.f. desenho nº 2.002.00 
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Estado actual do terreno destinado ao Jardim do Diálogo – Casa Maribel ao fundo 

 

 

Estado actual do terreno destinado ao Jardim do Diálogo – Ruína Maribel ao fundo, à esquerda. 
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Fase B – Pólos de Intervenção 5 e 6 
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PÓLO 5:  

Estacionamento e Feira Mensal de Vilar Formoso – Terreiro da Feira 

 

ÁREA: 

Área total Proposta: cerca de 4.000 m²  

Junto ao Pólo Museológico Vilar Formoso Fronteira da Paz 

 

PROGRAMA: 

Do outro lado da Av. Dos Combatentes da Guerra Colonial, existe um terreno devoluto e non-

edificanti, com cerca de 4.000 m². A este terreno consegue aceder-se, de nível, pela Rua de Santo 

António. 

 

Há a intenção deste terreno privado vir a ser adquirido pelo Município de Almeida, para aí se criar 

uma zona de estacionamento que apoie a actividade do centro de Vilar Formoso, ligada ao Largo 

da Estação, ao Memorial, à Rua do Comércio e ao Centro Cultural, a criar. No dia do mês em que 

acontece a feira, este espaço pode ser utilizado para a implantação de parte dos feirantes. 

 

Propomos que haja uma métrica de árvores compatível com as duas actividades, que crie um 

espaço visualmente agradável e com sombras (muito importante no verão). 

 

Num primeiro estudo, achamos que se poderão implantar, neste terreno, cerca de 40 módulos de 

feirantes com 6 x 6 m, nos dias de feira, ou cerca de 90 lugares de estacionamento para ligeiros, 

nos restantes dias. 

 

CUSTO ESTIMADO: 

 

TOTAL ÁREA ESTIMATIVA CUSTO HONORÁRIOS PREVISTOS 

A.E. = 4.000 m² 162.000,00€ 18.000,00€ 

TOTAL GERAL 180.000,00 € 

 

Ver p.f. desenhos nº 2.003.00, 2.003.01, 2.003.02 e 2.003.03 
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Estado actual do terreno destinado ao Terreiro da Feira – Pólo Museológico ao fundo 

 

 

Estado actual do terreno destinado ao Terreiro da Feira, junto ao Pólo Museológico 
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PÓLOS 6:  

6.1 Terreiro do Multiusos - Estacionamento e Feira Mensal de Vilar Formoso 

6.2 Terreiro das Sepulturas - Feira Mensal de Vilar Formoso 

6.3 Terreiro das Pedras - Feira Mensal de Vilar Formoso 

 

ÁREA: 

Área total Proposta: cerca de 23 000 m²  

Terreiro do Multiusos: 5.400 m² 

Terreiro das Sepulturas: a área total do terreno é de 13.400 m² (dos quais 7.200 m² são 

propriedade do Município e 6.200 m² serão a adquirir pelo Município). Do total dos 13.400 m², 

10.400 m² serão para implantação da feira e 3.000 m² integrados em zona arqueológica – ver 

Pólo 7 – Sepulturas Antropomórficas. 

Terreiro das Pedras: 7.200 m² 

Junto ao Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso 

 

PROGRAMA: 

A existência de um terreno municipal, adjacente ao Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso, que 

estava sem utilização – levou o Município de Almeida a mandar executar uma terraplanagem da 

grande parte do mesmo, permitindo a sua utilização, para a implantação de uma tenda que 

ampliou a área expositiva do Pavilhão Multiusos, já em 2019, para a Feira da Caça e da Pesca. 

 

Como já referido na memória descritiva, a nossa proposta é que este terreno tenha três 

utilizações possíveis: área de expansão do Pavilhão Multiusos, possa também albergar, uma vez 

por mês, uma bolsa de feirantes (capacidade estimada 31 com módulos tipo B - 12x6 m) e, ainda, 

seja mais uma bolsa de estacionamento de apoio ao Multiusos e a outras actividades de Vilar 

Formoso. Nos dias de feira (mensal) estarão disponíveis 117 lugares ligeiros (18 novos e 99 

existentes) e ainda 6 lugares para autocarros, com acesso a partir da Rua da Pedra Libreira. 

Nos restantes dias do mês, o número de lugares de estacionamento disponíveis neste terreno é 

de 221 ligeiros e 6 autocarros.  

 

No Terreiro das Pedras e no Terreiro das Sepulturas serão criadas bolsas para implantação de 

feirantes, tendo capacidade para cerca 60 módulos B (12 x 6 m) e 58 módulos B (12 x 6), 

respectivamente. No Terreiro das Sepulturas será ainda criada uma zona, com as infraestruturas 
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necessárias, destinada às bancas de comida, tendo capacidade para 33 módulos e 500 m² de área 

destinada a restaurantes. Nestes terrenos não está prevista a criação de lugares de 

estacionamento, por acharmos que o número de lugares acima referido, juntamente com os 

criados no Terreiro da Feira, é suficiente. 

 

CUSTO ESTIMADO: 

TOTAL ÁREA ESTIMATIVA CUSTO HONORÁRIOS PREVISTOS 

A.E. = 23.000 m² 920.000,00€ 46.000,00€ 

TOTAL GERAL 966.000,00 € 

 

Ver p.f. desenhos nº 2.003.00, 2.003.01, 2.003.04, 2.003.05 e 2.003.06 
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Estado actual do terreno destinado ao Terreiro do Multiusos 

 

Estado actual do terreno destinado ao Terreiro das Pedras 

 

Estado actual do terreno destinado ao Terreiro das Sepulturas 
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Fase C – Pólos de Intervenção 7 
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PÓLOS 7:    

7.1 Centro de Interpretação e Divulgação do Património Arqueológico e Natural do 

Concelho - Sepulturas Antropomórficas  

 

ÁREA: 

Área total Proposta: cerca 3.000 m2 de área livre e cerca de 250 m² de área construída 

A nordeste do Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso. 

 

PROGRAMA: 

Na parte nascente da área exterior do Pavilhão Multiusos, existe um estacionamento para 

veículos de grandes dimensões – Camiões TIR que, segundo as informações recolhidas, foi 

realizado para uma situação de excepção que agora não faz mais sentido.  

Na zona mais afastada da via, no cabeço onde existe um afloramento rochoso à superfície, foram 

identificadas quatro sepulturas antropomórficas que estão a ser alvo de um estudo arqueológico. 

Existe, ainda, a hipótese, a confirmar de, no terreno a sul, do outro lado da Via, que também tem 

um afloramento rochoso importante, da eventual existência de vestígios arqueológicos.  

 

Propomos criar, como hipótese, numa casa que está á venda junto às sepulturas e que tem uma 

passagem de ligação entre a Rua de São Macário e a zona das Sepulturas, um Centro de 

Interpretação do Património Arqueológico e Natural do Concelho, com a apresentação dos 

resultados do trabalho da Carta Arqueológica do Concelho e a divulgação de Rotas a conceber, 

que induzam os visitantes ao conhecimento desses Patrimónios, percorrendo o Concelho. 

 

CUSTO ESTIMADO: 

 

TOTAL ÁREA  ESTIMATIVA CUSTO HONORÁRIOS PREVISTOS 

A.C. = 250 m² 200.000,00€  

32.000,00€ A.E. = 3.000 m² 120.000,00€ 

TOTAL GERAL 352.000,00 € 
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Sepulturas Antropomórficas – Zona onde se propõe criar o Centro de Interpretação e Divulgação 

do Património Arqueológico e Natural do Concelho. 

 

 

Edifício onde, como hipótese, se propõe criar o Centro de Interpretação e Divulgação do 

Património Arqueológico e Natural do Concelho.   
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7.2 Núcleo Museológico Ferroviário de Vilar Formoso 

 

ÁREA: 

Área total Proposta: 280 m² de área construída existente 

A sul do Edifício principal da Estação de Vilar Formoso, com possibilidade de ampliação para 

também albergar a BA 101. 

 

PROGRAMA: 

Junto à fronteira, a meio caminho entre esta e o Largo da Estação, está implantada, dentro de um 

edifício de paredes de vidro com cerca de 260 m², uma antiga locomotiva a carvão – BA 101 

(Beira Alta 101) - elemento muito interessante intimamente ligado à história de Vilar Formoso e à 

importância do caminho-de-ferro. Outro elemento de destaque ligado aos Caminhos-de-ferro é a 

própria estação, com os emblemáticos painéis de azulejos. 

A haver vontade, por parte da IP Património e da C.M. de Almeida, poder-se-á ainda pensar na 

possibilidade de criar ou reabilitar um espaço devoluto, na estação, para criar um Núcleo 

Museológico dedicado à temática dos caminhos-de-ferro em Vilar Formoso e aí recolocar a antiga 

locomotiva, desta forma mais contextualizada. 

 

 

Locomotiva B.A. 101 na sua localização actual 
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Estação de Vilar Formoso – Painéis de Azulejos. 

 

 

Armazém pertencente à I.P. Património, actualmente devoluto, junto à Estação de Vilar Formoso 

– onde se propõe a hipótese de criar o Núcleo Museológico Ferroviário de Vilar Formoso.   



 
 

 

Julho 2019                                                                                                                                 
 

7.3 Centro de Interpretação da Fronteira 

 

ÁREA: 

Área total do edifício existente: 1050 m² de área construída. 

Junto à actual fronteira de Vilar Formoso. 

 

PROGRAMA: 

Hipótese de criação de um Centro de Interpretação, que abordaria outra temática identitária – 

Vilar Formoso e a Fronteira – a sua evolução, as suas formas e os seus temas: o contrabando, a 

emigração, os exilados políticos, etc. 

 

 

 

Antigo edifício da Fronteira de Vilar Formoso, onde está actualmente albergado o Posto de 

Turismo  –  onde se propõe criar o Centro de Interpretação da Fronteira. 
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Fase D – Pólo de Intervenção 8 
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PÓLO 8:    

Avenida das Tílias 

 

ÁREA: 

Área de intervenção: Troço entre a Capela de Santa Bárbara e o início da Rua do Comércio 

 

PROGRAMA: 

Com a futura ligação de Vilar Formoso à A25, a inaugurar na Primavera de 2020, o trânsito de 

pesados nesta via irá diminuir. Assim, propõe-se o redesenhar o perfil da Avenida das Tílias para 

que este passe a ser claramente urbano, enquadrando assim, os edifícios situados ao longo da 

mesma, de forma a tornar mais agradável o percurso a pé. 

 

 

 

Estado actual da Avenida das Tílias, junto à Fonte de Espaldar 
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Fase E – Pólo de Intervenção 9 
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PÓLO 9:  

Centro de Acolhimento + HUB. Empresarial – Reabilitação do Antigo Externato de V.F. 

 

ÁREA: 

Área total Proposta: cerca de 2.376 m²  

Reabilitação de 2 pisos do antigo Externato Liceal de Vilar Formoso com duas utilizações possíveis 

Área do lote: cerca de 6100 m2  

 

PROGRAMA: 

1. Centro de Acolhimento de Refugiados (Famílias monoparentais com crianças) 

• Área estimada – cerca de 1.240 m² (a confirmar) 

• Casa de Acolhimento para crianças em circunstâncias de maior vulnerabilidade, com um 

Programa base de Integração de Refugiados, que vai de encontro ao Eixo 5 – Território 

Colaborativo, do Plano para a Valorização do Interior. 

• Reabilitação faseada do edifício do Externato Liceal de Vilar Formoso para, numa primeira 

instância, segundo o MAI, acolher cerca de 50 pessoas.  

• Após várias reuniões havidas com várias entidades ligadas ao acolhimento de refugiados e a 

frequência do Workshop sobre o tema, organizado em Março de 2019, pelo ACM, levanta-se a 

dúvida sobre a melhor tipologia espacial a conceber para o acolhimento que, normalmente, 

tem duas fases: numa primeira fase – acolhimento propriamente dito (tempo médio 3 meses) 

– quartos para as famílias com IS e espaços de utilização comum (é muito importante que as 

famílias comecem a preparar e a serem responsáveis pelas suas refeições) e numa segunda 

fase – início da integração - apartamentos para as famílias para que estas se comecem a se 

autonomizar. 

• Em face desta duplicidade de espaços – há que avaliar se a área prevista é suficiente para o 

universo previsto de cerca de 50 pessoas. Em quartos seria, em situação mista com 

apartamentos haverá de verificar. 

• Nota: De acordo com informação recolhida, há em Vilar Formoso muitas casas devolutas, mas 

poucas casas para arrendar. 
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2. HUB. Empresarial  

• Área estimada – cerca de 1.136 m² (a confirmar) 

• “Start-Ups” que podem usufruir, segundo o Plano para a Valorização do Interior, de um Eixo 

Estratégico para os Territórios de Baixa Densidade Populacional, para possibilitar às empresas 

que se implantem aqui, na zona de fronteira, vários benefícios fiscais. 

• Segundo informações recolhidas há uma nova organização ADIRAIA que está a atentar chamar 

empresas para o interior Raiano. Há algum desenvolvimento? 

• A atracção de empresas e logo de emprego é da maior importância para inverter o declínio de 

Vilar Formoso e do concelho de Almeida. 

 

Com esta reabilitação, não só o Externato (actualmente abandonado) ganharia uma nova 

utilidade, como as crianças refugiadas dariam uma nova vida a Vilar Formoso, contrariando o 

progressivo envelhecimento da população e criando uma nova dinâmica na comunidade. 

Do ponto de vista urbano, a reabilitação do Externato (no cruzamento da Rua do Externato com a 

Rua da Paz), ajudaria também a contrariar a divisão de V.F. (núcleo da estação), separado pelo 

caminho-de-ferro, potenciando percursos entre os dois lados da linha. 

  

 

3. Espaço Exterior  

• O Externato tem uma área exterior livre com cerca de 4.600 m² 

Esta área livre que se subdivide em duas áreas, pode e deve ser reabilitada para área de estar e 

brincar das crianças do Centro de Acolhimento e, igualmente, para espaço de lazer para os 

adultos, tanto do Centro do Acolhimento como do futuro “Hub” de Empresas. A eventual divisão 

deverá ser estudada em fase de projecto. 
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CUSTO ESTIMADO: 

 

TOTAL ÁREA BRUTA ESTIMATIVA CUSTO HONORÁRIOS PREVISTOS 

A.C. 1 = 1.240 m² 800.000,00€ 80.000,00€ 

A.C. 2 = 1.136 m² 850.000,00€ 85.000,00€ 

A.E. 3 = 4.600 m² 150.000,00€ 10.000,00€ 

TOTAL GERAL   1.975.000,00 € 

 

Ver p.f. desenho nº 2.006.00 

 

 

Estado actual do Externato Liceal de Vilar Formoso – onde se propõe criar o Centro de 

Acolhimento e Hub Empresarial. 
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Fase F – Pólos de Intervenção 10 e 11 
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PÓLOS 10 e 11:  

Reformulação da zona da Fronteira 

 

ÁREA: 

Fronteira de Vilar Formoso, Praça Europa e Praça 25 de Abril 

 

PROGRAMA: 

Como já referido, com a nova ligação rodoviária prevista entre Vilar Formoso e a A25, vai haver 

um desvio de trânsito, sendo assim, necessário reformular esta nova entrada em Vilar Formoso. 

 

Com o novo desenho da Fronteira, haverá que repensar este espaço e fazê-lo participar mais e 

melhor no espaço urbano de Vilar Formoso. Assim, propõe-se a redefinição desta nova entrada, 

com definição de perfis para vias de carácter mais urbano, criação de lugares de estacionamento, 

potenciando os percursos pedonais até ao centro, e criação de serviços adequados e necessários, 

como uma Plataforma Logística e um parque TIR. 

 

Ver p.f. desenho nº 2.007.00 
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Estado actual da Praça Europa, junto à Fronteira – Edifício da Fronteira com o Posto de Turismo, à 

direita. 

 

 

Estado actual do Parque TIR existente junto à fronteira. 
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